
Nd. 270. Nefndarálit [89. mál]
um frv. til I. um almannatryggingar.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Frumvarp þetta er samið af milliþinginefnd, er félagsmálaráðherra skipaði 7.
maí 1954 til þess að endurskoða löggjöfina um almannatryggingar. Milliþinganefndin
leitaði álits og tillagna hjá bæjarstjórnum og hreppsnefndum og ýmsum fleiri aðil-
um, er hún taldi gagnlegt að hafa samráð við um tryggingalöggjöfina og framkvæmd
hennar. Bárust henni svör frá 165 sveitarstjórnum og fimm félagasamböndum. Frv.
þetta er því samið með hliðsjón af tillögum sveitarstjórna um veigamikil atriði og
með tilliti til þeirrar reynslu, sem fengin er af framkvæmd gildandi laga um almanna-
tryggingar.

Samkvæmt frv. greinast almannatryggingar í þrennt: lífeyristryggingar, slysa-
tryggingar og sjúkratryggingar. Hver grein trygginganna verður sjálfstæð deild í
Tryggingastofnun ríkisins og hefur þar sérstakan fjárhag.

Að undanförnu hefur orðið að breyta árlega nokkrum ákvæðum í lögum um
almannatryggingar og framlengja ýmis ákvæði frá ári til árs, m. a. vegna þess að
óhjákvæmilegt hefur reynzt að breyta fjárhæð framlaga til Tryggingastofnunarinnar
og bóta, sem stofnunin greiðir, í samræmi við hækkandi verðlag. Stefnt er að því
með þessu frv. að gera tryggingarlöggjöfina þannig úr garði, að ekki þurfi að breyta
henni, þótt verðlag taki breytingum, eða framlengja árlega bráðabirgðaákvæði. Fram-
lög til trygginganna eru því ekki ákveðin í frv. í krónutölu, heldur í vissum hlut-
föllum milli þeirra aðila, er framlögin greiða.

Samkvæmt frv. verður gerð nokkur tilfærsla á bótum. Lagt er til, að hætt verði
að greiða fjölskyldubætur með öðru barni, en jafnframt verði lögfest hækkun á elli-
lífeyri, örorkulífeyri, mæðralaunum. barnalífeyri og fleiri bótum.

Með lögum nr. 50/1946, um almannatryggingar, var stefnt að því, að Trygginga-
stofnun ríkisins tæki upp heilsugæzlu, en sjúkrasamlög yrðu lögð niður. Sá kafli
laganna, sem fjallar um heilsugæzlu, hefur þó aldrei komið til framkvæmda, en í
þess stað hafa sjúkrasamlög starfað sem áður. Í þessu frv. er lagt til, að sjúkrasam-
lög annist sjúkratryggingarnar. Er það í samræmi við tillögur meiri hluta sveitar-
stjórnanna.

Heilbrigðis- og félagsmálanefndir beggja þingdeilda lásu frv. í sameiningu og
báru það saman við gildandi lög. Síðan hefur heilbrigðis- og félagsmálanefnd Nd.
athugað það á allmörgum fundum og rætt við ýmsa aðila, sem óskað hafa. að eiga
tal við nefndina um efni frv.

Einn nefndarmanna (HV) skrifar undir nefndarálitið með fyrirvara og mun bera
fram sérstakar brtt. við frv. Nefndarmenn áskilja sér rétt til þess að fylgja brtt., sem
fram kunna að koma. En nefndin í heild mælir með þVÍ, að frv. verði samþykkt.
Meiri hl. nefndarinnar leggur til, að á frv. verði gerð svofelld

Við 13. gr.
a. í stað "kr. 7200.00

komi: kr. 7488.00
b. Í stað "kr. 4500.00

komi: kr. 4680.00

BREYTING;

kr. 5400.00"
kr. 5616.00
kr. 3375.00"
kr. 3510.00.

Alþingi, 21. janúar 1956.

Páll Þorsteinsson, Kjartan J. Jóhannsson, Gísli Guðmundsson.
form., frsm. fundaskr.

Hannibal Valdimarsson, Jónas G. Hafnar.
með fyrirvara.


