
Nd. 331. Frumvarp til laga [137. mál]
um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna
þeirra.

(Lagt fyrir Alþingi á 74. löggjafarþingi, 1954.)

1. gr.
1. gr. laganna orðist þannig:
Lífeyrissjóður barnakennara og ekkna þeirra starfar með því markmiði og

skipulagi, sem segir í lögum þessum.

1 stað orðsins "barnakennara"
stjórar barnafræðslustigsins.

2. gr.
niðurlagi 3. gr. laganna komi: svo og náms-

3. gr.
í stað orðanna "allt að 60% af fasteignamati þeirra" i 1. mgr. 6. gr. laganna

komi: samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð.

4. gr.
Í stað orðanna "fyrir meðlimi sjóðsins" í niðurlagi 6. gr. laganna komi: fyrir

sjóðfélaga.
5. gr.

í stað orðanna "standa sjóðnum skil á þeim" i niðurlagi 1. mgr. 8. gr. laganna
komi: greiða þau til sjóðsins innan tveggja vikna frá útborgun launanna.

6. gr.
Aftan við 8. gr. laganna komi tvær nýjar málsgr., svo hljóðandi:
Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins i 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur

hans niður, svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna.
Launþegi, sem yngri er en 18 ára, greiðir eigi iðgjöld til sjóðsins, enda öðlast

hann eigi réttindi sjóðfélaga fyrr en hann hefur náð nefndum aldri.

7. gr.
Orðin "annaðhvort" og "eða samanlagður aldur hans og þjónustutimi er orðinn

95 ár" í 1. mgr. 10. gr. laganna falli niður.

8. gr.
Aftan við 10. gr. laganna bætíst.nýmálsgr., svo hljóðandi:
Upphæð ellilífeyris má þó aldrei nema meiru en 75% af launum þeim, er

á hverjum timafylgja embætti þvi eða starfi, er sjóðfélaginn lét af.

9. gr.
1. mgr. 11. gr. laganna orðist þannig:
Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur gegnt

þangað til, og eigi á kost á öðru jafngóðu barnakennarastarfi, eða missir einhvern
hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á rétt á örorkulífeyri, ef trygginga-
yfirlæknir í samráði við landlækni metur örorkuna meira en 10%. Örorkumat þetta
skal aðallega míðað-við vanhæfi sjóðfélaga til að gegna starfi því, er hann hefur
gegnt að undanförnu.

10. gr.
2. málsl. 3. mgr. 11. gr. laganna orðist þannig:
Þrátt fyrir örorku getur enginn fengið örorkulífeyri, meðan hann heldur jafn-

háum launum og hann áður hafði, hjá aðila, sem tryggir starfsmenn sína í lífeyris-
sj6ði, sem stofnaður er með lögum eða viðurkenndur af fjármálaráðuneytinu.

11. gr.
Aftan við 3. mgr. 12. gr. laganna bætist:
Lífeyrir eftirlifandi maka má þó aldrei nema meiru en 50% af launum þeim, er

á hverjum tíma fylgja embætti því eða starfi, er hinn látni lét 'af.

12. gr.
4. mgr. 12. gr. -Iaganna orðist þannig:
Sé hinn eftirlifandi maki yngri en 50 ára og hafi hann verið meira en 10 árum

yngri en hinn látni, lækkar lífeyrir hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert ár,
sem aldursmunurinn nemur umfram 10 ár. ÞÓ skal frádrátturinn ekki vera fleiri
hundraðshlutar af meðalárslaunum en ár þau, er hinn eftirlifandi maka vantar á
50 ára aldur.



13. gr.
t stað orðanna ,,500 kr." í 5. mgr. 12. gr. laganna komi: 2500 kr.

14. gr.
6. mgr. 12. gr. laganna orðist þannig:
Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband, eftir að hann var orðinn 60 ára, eða á

þeim tíma, er hann naut ellilífeyris úr sjóðnum eða hann var lagztur banaleguna,
og úrskurðar þá stjórn sjóðsins, hvort eftirlifandi maki hans skuli njóta lifeyris
úr sjóðnum eða eigi.

15. gr.
Í stað orðanna "rétt til lifeyris úr sjóðnum" f niðurlagi 7. mgr. 12. gr. laganna

komi: rétt til hærra lífeyris úr sjóðnum.

16. gr.
Aftan við 12. gr. laganna komi tvær nýjar málsgr., svo hljóðandi:
Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og gegnir starfi sínu áfram, eftir að

it5gjaldagreiðslum hans er lokið og hann hefur öðlazt rétt til að hætta störfum og
fá ellilífeyri, og hækkar þá réttur hans til ellilífeyris um 2% af meðalárslaunum hans
síðustu starfsárin fyrir hvert ár, er hann frestar að taka ellilífeyri. A tilsvarandi hátt
hækkar lífeyrisréttur maka hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert ár.

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og tekur jafnframt við öðru starfi hjá
stofnun, er tryggir starfsfólk sitt í sjóðnum, lægra launuðu en því, er hann gegndi
áður, og gilda þá reglur næstu málsgreinar að framan óbreyttar að öðru en því, að
el1ilíCeyrir og makalífeyrir skulu reiknaðir af meðalárslaunum hans síðustu 10 árin
í þvi starfinu, sem hærra er launað, ef það meðaltal var hærra en meðaltal launa
síðustu 10 starfsárin.

17. gr.
Aftan við 13. gr. laganna komi tvær nýjar málsgr., svo hljóðandi:
Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama

réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan.
Bætur, sem eftirlifandi börn sjóðfélaga fá greiddar samkvæmt lögum um al-

mannatryggingar, skulu koma til frádráttar lífeyrisgreiðslum samkvæmt lögum
þessum.

18. gr.
Eftir 14. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi (og breytist greinatalan sam-

kvæmt því):
Nú flyzt starfsmaður, sem verið hefur í lífeyrissjóði barnakennara og ekkna

þeirra, í starf, sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með
lögum, og má þá endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn
hans vegna. Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á
lífeyrisréttindum fyrir viðkomandi mann í sjóði þeim, er hann flyzt til. ÞÓ má aldrei
endurgreiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er
svari til þess starfstíma, er sjóðfélaginn hafði öðlazt.

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglu. þegar sjóðfélagi flyzt
i annan sjóð, sem viðurkenndur er af fj"ármálaráðuneytinu.

19. gr.
Síðari málsl. 18. gr. laganna orðist þannig:
Enginn skuldheimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til þess að skerða

kröfurnar á nokkurn hátt, og eigi má halda lifeyrisfé eftir til greiðslu opinberra
gjalda.
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20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt úr gildi numin lög nr. 104

23. des. 1950, um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um lífeyrissjóð barnakennara
og ekkna þeirra.

21. gr.
! Þegar lðg þessi hafa öðlazt gildi, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 102

30. des. 1943; um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, og gefa þau út svo
breytt.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
. ti, nr. 42 14.april 1954, um breyting á l. nr. 101 30. des. 1943, um lífeyrissjóð
starfsmanna ríkisins, er bráðabirgðaákvæði þess efnis, að ríkisstjórninni er falið
að láta fara fram endurskoðun á siðarnefndum lögum.

Samkvæmt því hefur fjármálaráðuneytið, með bréfi dags. 19. júní s.L, falið
stjórnendum lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins að endurskoða lög þess sjóðs, en í
sama bréfi óskaði rn. þess, að sömu aðilar önnuðust sams konar endurskoðun á
lögum nr. 102 30. des. 1943, um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra. Hafa
endurskoðendur láganna haft samráð við stjórn lífeyrissjóðs barnakennara um
breytingartillögur þær, sem gerðar eru, og hefur meiri hluti stjórnar þess sjóðs tjáð
sig sumþykkan þeim.

Frumvarp þetta er árangur af ofangreindri endurskoðun. Fara hér á eftir at-
hugasemdir um hverja einstaka grein frumvarpsins.

Um 1. gr.
Hér er aðeins um að ræða breytingu á orðalagi 1. gr. 1. 102/1943, en eigi felur

gr. þessi i sér neina efnisbreytingu á hinum fyrri lögum.

Um 2. gr.
Barnakennarar taka nú laun samkvæmt hinum almennu Iaunalögum, og er orða-

lagi breytt í samræmi við það. Þá er og bætt inn ákvæði þess efnis, að námsstjórar
barnafræðslustigsins verði sjóðfélagar í lífeyrissjóði barnakennara.

Um 3. gr.
Hér er gert ráð fyrir þvi, að 1. gr. I. nr. 104 23. des. 1950, um breyting á lögum

nr. 102 30. des. 1943, um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, verði felld inn
i lögin óbreytt að efni til.

Um 4. gr.
Gr. felur aðeins í sér orðabreytingu til samræmis við annað orðalag laganna.

Um 5. gr.
Hér er gert ráð fyrir strangara aðhaldi um skyldu launagreiðanda varðandi

skil til sjóðsins en gert er i 1. 102/1943.

Um 6. gr.
Samkvæmt 10. gr. 1. nr. 102/1943 er hámarkseftirlaunarétti náð, þegar iðgjöld

hafa verið greidd í 30 ár. Nú getur staðið svo á, að sjóðfélagi hafi lokið 30 ára
iðgjaldagreiðslu nokkrum árum áður en hann öðlast rétt til þess að hætta störfum
og fá eftirlaun. Engin réttindi fást fyrir þau iðgjöld, sem greidd eru eftir að 30
ára iðgjaldagreiðslu er lokið. IðgjaldagreiðsIa, sem engin réttindi veitir, er óréttlát,
og er því lagt til, að. iðgjaldagreiðslur standi ekki lengur en 30 ár.

Unglingar undir 18 ára aldri munu vart geta orðið barnakennarar samkvæmt
núgildandi lagaákvæðum um menntun barnakennara. ÞÓ er talið eðlilegt að setja
ákvæði um lágmarksaldur, er veitt geti eftirlaunarétt, og er hér miðað við 18 ár.
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Um 7. gr.
Hér er gert ráð fyrir að fella niður ákvæðið um, að sjóðfélagi, sem hefur náð

95 ára samanlögðum aldri og þjónustutíma, megi hætta störfum og taka eftirlaun.
Breyting þessi getur þó ekki tekið til þeirra, sem orðnir eru sjóðfélagar fyrir gildis-
töku hennar.

95 ára ákvæðið var í lögum nr. 33/1921, um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna
þeirra. Þegar þau lög voru sett, voru menn yfirleitt eldri en nú tíðkast, þegar þeir
voru skipaðir barnakennarar, og var ákvæðið þá ekki óeðlilegt. Öðru máli gegnir
nú, þar sem reynslan sýnir, að margir sjóðfélagar hefja starf undir 25 ára aldri.
95 ára ákvæðið skapar þeim rétt til að hætta störfum og taka lífeyri 60 ára eða
yngri, þótt þeir hafi þá óskerta starfsorku.

En það er alls ekki tilgangur laganna um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna
þeirra að skapa starfhæfu fólki aðstöðu til að hætta störfum og taka eftirlaun, heldur
hitt, að tryggja þeim mönnum lífeyri, sem vegna elli eða örorku verða að hætta
störfum og missa þar með vinnutekjur sínar.

Um 8. gr.
Ákvæði þetta, sem tekið er óbreytt úr 1. gr. l. nr. 40 15. febr. 1945, um breyting

á lögum nr. 101 30. des. 1943, um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, er sett til þess
að koma í veg fyrir greiðslu óeðlilega hárra eftirlauna, ef vísitala framfærslu-
kostnaðar kynni að lækka til muna.

Um 9. gr.
Í þessari gr. felast tvö nýmæli. Annað, að sjóðfélagi, sem ófær verður til að

gegna því starfi, sem hann hefur gegnt þangað til, á samt ekki rétt á örorkulífeyri, ef
hann á kost á öðru jafngóðu barnakennarastarfi. Miðar þessi breyting að því, að
reynt verði til hins ýtrasta að skapa mönnum með skerta starfsorku störf við þeirra
hæfi. Hin breytingin er, að örorkumatið skuli ekki vera eingöngu medicinskt, heldur
aðallega miðað við vanhæfi sjóðfélagans til að gegna starfi því, er hann hefur gegnt
að undanförnu. Þessi breyting er til rýmkunar á réttindum til örokulífeyris. Reynslan
hefur sýnt, að hún er nauðsynleg, þar sem komið hefur fyrir, að sjóðfélagar hafa
verið orðnir ófærir til þess að gegna starfi sínu, þótt þeir hafi aðeins haft litla
medicinska örorku.

Um 10. gr.
Ákvæði gr. eru eðlileg viðbót við ákvæði 9. gr.

Um 11. gr.
Vísast til athugasemda um 8. gr. frumvarpsins, nema hér er ákv. tekið úr

2. gr. l. nr. 40 15. febr. 1945.
Um 12. gr.

Hér er dregið talsvert úr ákvæðinu um lækkun makalífeyris vegna aldurs-
munar hjóna. Það eru einkum tvær ástæður, sem liggja til þess að lækka maka-
lífeyri, þegar eftirlifandi maki hefur verið miklu yngri en hinn látni. Önnur er
sú, að í þessum tilfellum má ætla, að greiðsla makalífeyris standi að jafnaði lengur
en venjulega, en hin, að þeir, sem missa maka sinn ungir, hafi meiri möguleika
en hinir, sem gamlir eru, til þess að semja sig að breyttum aðstæðum. En þar sem
aldursmunur hjóna er mikill, má gera ráð fyrir þVÍ, að það sé algengara en ella,
að hinn eftirlifandi maki sé ungur, þegar hinn deyr. Hvorug röksemdin á þó við, ef
yngri makinn er raunverulega við aldur, þegar hinn eldri .deyr. Við það er breyt-
ingartillagan miðuð. Fengin reynsla bendir líka til þess, að breytingin sé æskileg.

Um 13. gr.
Lágmark makalífeyris er hér hækkað frá því, sem það er ákveðið í l. 102/1943,

vegna breytingar þeirrar á verðgildi peninga, sem orðin er síðan þau lög voru sett.
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Um 14. gr.
Ákvæði 6. mgr. 12. gr. l. 102/1943 eru fortakslaus. Svo ströng regla getur þó

stundum komið nokkuð hart niður, svo sem þegar karl og kona, er saman hafa búið
sem hjón, ganga í hjúskap eftir langa sambúð í því skyni fyrst og fremst að skil gera
börn sin. Æskilegt er að hafa hér nokkru sveigjanlegri reglu, og því er lagt hér til,
að stjórn sjóðsins geti úrskurðað eftir atvikum hverju sinni, hvort lífeyrir skuli
greiddur.

Um 15. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 16. gr.
Tilgangurinn með ákvæðum þessarar gr., sem tekin eru eftir 1. gr. l. 42/1954, er

sá að hvetja sjóðfélaga, sem öðlazt hafa rétt til þess að hætta störfum og taka lífeyri
úr sjóðnum, til að halda áfram störfum. Sjóðfélaginn fær þá hærri lífeyri en ella,
og er þessi tilhögun að því leyti honum í hag. Sjóðnum er hún líka hagstæð, því
að hún sparar honum greiðslu ellilífeyris þann tíma, sem sjóðfélaginn heldur áfram
að starfa.

Um 17. gr.
Hér er Iósturbðrnum, sem sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti,

veittur sami réttur og börnum hans og kjörbörnum. Missir slíks fóstra getur verið
barninu jafntilfinnanlegur sem missir foreldris eða kjörforeldris.

Í siðar i mgr. þessarar gr. felst það nýmæli, að barnalífeyrir frá slysatrygginga-
deild Tryggingastofnunar ríkisins kemur til frádráttar samkvæmt lögum þessum.
Ákvæði þetta er sett til samræmis við lög um lifeyrissjóð starfsmanna ríkisins.

Um 18. gr.
Grein þessi er nýmæli. Hún gerir það kleift, að barnakennari. sem verið hefur í

Jííeyrissjóði barnakennara og ekkna þeirra, en flyzt í starf, er veitir aðgang að öðrum
lifeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum, geti keypt sér þar réttindi á borð við
þau, er hann hafði öðlazt i lífeyrissjóði barnakennara og ekkna þeirra. Að þessu
getur verið mikið hagræði fyrir þá, sem flytjast í annan sjóð vegna breytinga á
starfi; En flestum er um megn að kaupa sér réttindin, þegar um nokkurn verulegan
starfstima er að ræða, ef þeir fá ekki aðra endurgreiðslu en eigin iðgjöld vaxtalaus.

Þar sem grein þessi er aðeins heimiIdargrein, þótti rétt að láta hana einnig ná
til flutnings í aðra sjóði, sem viðurkenndir eru af fjármálaráðuneyti.

Um 19. gr.
Orð 18. gr. 1. 102/1943 eru svo víðtæk og ótvíræð, að augljóst er, að vilji lög-

gjafans hefur verið að undanskilja kröfu um lífeyri öllum skuldheimtumönnum
kröfuhafans til þess að tryggja það, að hann fái sjálfur persónulega að njóta líf-
eyrisfjárins. Þrátt fyrir þetta hefur það átt sér stað, að skattheimtumenn hafa látið
halda eftir af lífeyrisfé til greiðslu opinberra gjalda. Þetta er a. m. k. andstætt anda
laganna, og þykir rétt að taka fyrir það með skýlausu lagaákvæði.

Um 20. og 21. gr.
Þarfnast ekki skýringa.
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