
Ed. 215. Nefndarálit [57. mál]
um frv. til laga um framkvæmd á heilsugæzlukaf'Ia laga um almannatryggingar,
nr. 50/1946, og um afnám iðgjalda hinna tryggðu samkv. þeim lögum.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur rætt frv. á nokkrum fundum og athugað, hvaða áhrif það mundi
hafa m. a. á afgreiðslu fjárlaga og afkomu ríkissjóðs, ef samþykkt yrði. Við þá
athugun kom i ljós, að með því að færa iðgjaldagreiðslu hinna tryggðu yfir á ríkis-
sjóðinn, mundi það eitt hækka útgjöld ríkissjóðs um allt að 33 millj. kr. Ættu
almannatryggingarnar auk þess að taka við allri heilsugæzlunni í landinu og kostn-
aðurinn af henni að greiðast að fullu úr ríkissjóði, eins og til er ætlazt i frv., mundi
það til viðbótar auka útgjöld ríkissjóðs um nærri 30 millj. kr., svo að þessi kostn-
aður fyrir ríkissjóðinn yrði samtals rúmlega 60 millj. kr. á næsta ári og fara vænt-
anlega eitthvað hækkandi, ef frv. yrði samþykkt óbreytt. Þá er og vitað, að endur-
skoðun almannatryggingalaganna verður að fara fram á næsta ári, þar sem i þeim
eru mörg veigamikil atriði, sem eiga að koma til framkvæmda i byrjun ársins 1955
og kosta allmikil útgjöld, ef þau verða látin koma til framkvæmda, svo sem fyrir
er mælt i lögunum, auk þess, sem óhjákvæmilegt er að endurskoða mörg þau atriði
í lögunum, sem verið er að framkvæma, og breyta þeim i samræmi við þá reynslu,
sem fengizt hefur á undanförnum árum. Þar sem telja má öruggt, að þessi endur-
skoðun verði látin fara fram á næsta ári, og hér er um að ræða víðtækar breytingar,
þykir rétt, að þær verði athugaðar samfara þeirri heildarendurskoðun, sem væntan-
leg er, og leggur nefndin þess vegna til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að sýnt þykir, að fralll verði látin fara heildarendurskoðun á lögum

um almannatryggingar á næsta ári, en frv. það, sem hér um ræðir, raskar verulega
grundvallaratriðum gildandi tryggingalaga, þykir deildinni ekki rétt að samþykkja
nú svo víðtækar breytingar á lögunum, heldur beri að gefa þeim aðilum, sem falin
verður heildarendurskoðunin, tækifæri til að kynna sér tillögurnar og áhrif þeirra
á tryggingamálin og gera um þær tillögur til Alþingis, áður en það tekur efnislega
afstöðu til þeirra, og tekur Því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 28. nóv. 1953.
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