
Nd. 707. Nefndarálit [199. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 1 12. jan. 1952, um breyt. á I. nr. 50 7. maí 1946, um
almannatryggingar, og viðauka við þau.

Frá meiri hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Frv. þetta er stjórnarfrv. komið frá efri deild. - Skömmu fyrir jól voru sam-
þykktar á Alþingi nokkrar breytingar á lögunum um almannatryggingar, sem hér
eru teknar upp í þetta frv. Enn fremur eru í frv. þessu nokkur nýmæli um auknar
hætur á grundvelli tryggingalaganna, er ríkisstjórnin lýsti yfir. að hún mundi beita
sér fyrir, ef sættir næðust í vinnudeilu þeirri, er hér var í desember s. 1. Þær breyt-
ingar er aðallega að finna í 3., 5. og 6. gr. frv. og fjalla um auknar fjölskyldubætur
og mæðralaun (3. gr.) og um hækkun iðgjalda til að mæta hinum auknu bóta-
greiðslum (5. og 6. gr.).

Nefndin athugaði frv. á einum fundi á laugardaginn, og kom þá í ljós, að nefndin
gat ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Einn nefndarmanna (JÁ) kvaðst
ekki geta fylgt frv. óbreyttu, og mundi hann skila sérstöku nefndaráliti. Aðrir
nefndarmenn munu fylgja frv. óbreyttu, en þó áskilja 2 nefndarmenn (GÞG og KS)
sér rétt til þess að bera fram breytingartill. eða fylgja breytingartill., er fram kunna
að koma.

Það kom greinilega fram í nefndinni, að nefndarmenn líta svo á, að meðan
Alþingi telur ekki fært að afnema skerðingarákvæði það, sem enn gildir um greiðslu
á ellilífeyri, þá væri ekki heldur eðlilegt að greiða fullar fjölskyldubætur til allra
án nokkurrar tekjuviðmiðunar, en þar sem yfirlýst er og vitað, að nefnd sú, er um
þetta fjallaði í vinnudeilu þeirri, er áður getur, lítur svo á, að skerðing á fjölskyldu-
bótum væri brot á þeim samningum, er gerðir voru, taldi meiri hluti nefndarinnar
ekki gerlegt að leggja til, að þessu ákvæði væri breytt að þessu sinni, en vill taka
það fram, að bæði vegna þeirra breytinga, er nú eru gerðar á lögunum samkvæmt
þessu frv., og af fleiri ástæðum sé brýn nauðsyn að hraða sem mest endurskoðun
ft tryggingalöggjöfinni i heild.

Alþingi, 2. febr. 1953.
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