
Nd. 346. Breytingartillögur [89. mál]
við frv. til laga um almannatryggingar.

Frá Lúðvík Jósefssyni, Karli Guðjónssyni, Gils Guðmundssyni,
Eggert Þorsteinssyni og Gunnari Jóhannssyni.

1. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Aðalskrifstofur Tryggingastofnunar ríkisins eru í Reykjavik.
Sjúkrasamlög í kaupstöðum skulu hafa á hendi umboð fyrir Trygginga-

stofnun ríkisins. Þau skulu hafa á hendi alla framkvæmd trygginganna i sínu
umdæmi, þar með úrskurði um bætur og bótagreiðslur. Tryggingaráð skal þó
hafa eftirlit með störfum samlaganna og gæta þess, að sem mest samræmi verði
i framkvæmd laganna á hverjum stað.

Tryggingaráð getur ákveðið að fela öðrum sjúkrasamlögum Sams konar
framkvæmd laganna og sjúkrasamlögum í kaupstöðum, og skal þá við það
miðað, að sem flestir landsmenn hafi greiða aðstöðu til beins sambands við
tryggingarnar. Heimilt skal tryggingaráði að semja við sýslumenn og bæjar-
fógeta um innheimtu störf fyrir tryggingarnar.

Ráðherra ákveður umboðsaðilum trygginganna þóknun fyrir störf þeirra.
2. Við 13. gr. 2. málsgr. orðist svo:

Árlegur ellilífeyrir er sem hér segir:
Fyrir hjón, þegar bæði fá lífeyri kr. 8400.00

einstaklinga 5280.00
3. Á eftir 17. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Mæður, sem fá úrskurð yfirvalds um barnalífeyri með óskilgetnum börn-
um sínum, geta snúið sér til Tryggingastofnunarinnar með úrskurðinn og
fengið lífeyrinn greiddan þar, allt til þess er barn nær 16 ára aldri, og hefur
það engin áhrif á greiðslu barnalífeyrisins, hvort móðirin gengur í hjónaband
á þessu tímabili eða ekki. Sama regla skal gilda, eftir því sem við getur átt,
um greiðslu barnalífeyris, er frá skildar konur fá úrskurðaðan með börnum
sínum.

Þegar Tryggingastofnunin greiðir barnalífeyri samkvæmt 1. málsgr. þess-
arar greinar, á hún endurkröfurétt á hendur barnsföður.

Nú deyr faðir óskilgetins barns, áður en barnið hefur náð 16 ára aldri,
og greiðir þá Tryggingastofnunin barnalífeyri engu að síður, en getur þá jafn-
framt gert kröfu í dánarbú hins látna manns samkvæmt reglum 25. gr. laga
nr. 46 27. júní 1921.

4. Við 58. gr. 1. málsl. 1. málsgr, orðist svo:
Ríkissjóður og hlutaðeigandi sveitarsjóður skulu hvor um sig greiða til

sjúkrasamlaganna jafnháa fjárhæð og greiddum iðgjöldum nemur.


