
Ed. 582. Breytingartillögur [89. mál]
við frv. til laga um almannatryggingar.

Frá Haraldi Guðmundssyni.
1. Við 13. gr.

a. t stað "kr. 7488.00-kr. 5616.00"komi: kr. 8000.00-kr. 6000.00.
b. t stað "kr. 4680.00-kr. 3510.00"komi: kr. 5000.00-kr. 3750.00.

2. Við 16. gr.
a. Í stað "tvö i fjölskyldu" í 1. málsgr. komi: eitt í fjölskyldu.
b. 4. málsgr. orðist svo:

Árlegar fjölskyldubætur skulu vera sem hér segir:
1. verðlagssv,

Með öðru barni í fjölskyldu kr. 400.00
Með þriðja barni í fjölskyldu - 600.00
Með hverju barni umfram þrjú í fjölskyldu ., - 1200.00

2. verðlagssv.
kr. 300.00

450.00
900.00

3. Við 21. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svolátandi:
Ellilífeyrisþega, sem missir maka sinn, skal greiða dánarbætur, kr. 1200.00.

Sama gildir um örorkulífeyrisþega, ef hann er orðinn 67 ára, þegar maki deyr.
4. Við 24. gr. Upphaf 4. málsgr. orðist svo:

Uppbót þessi greiðist að hálfu af hlutaðeigandi sveitarsjóði og að hálfu af
Tryggingastofnun ríkisins.

5. Við 25. gr.
Stafliðirnir a.-d. orðist svo:

a. Ríkissjóður 40%.
b. Hinir tryggðu 30%.
e. Sveitarsjóðir 15%.
d. Atvinnurekendur 15%.

Til vara:
a. Ríkissjóður 36%.
b. Hinir tryggðu 30%.
e. Sveitarsjóðir 17%.
d. Atvinnurekendur 17%.

6. Við 28. gr. 2. málsgr, orðist svo:
Skal iðgjald kvenna sem næst fjórðungi lægra en karla, iðgjald hjóna sem

næst einum tíunda hærra en karla og iðgjald unglinga á aldrinum 16----20ára,
sem stunda atvinnu aðeins nokkurn hluta ársins, hálft iðgjald fullorðinna.

7. Við 39. gr.
a. Fyrir "kr. 9000.00"í a-lið komi: kr. 23000.00.
b. Fyrir "kr. 4500.00"í a-lið komi: kr. 5000.00.
e. Fyrir "kr. 3000.00og allt að kr. 9000.00" í e-lið og d-lið komi á báðum

stöðum: kr. 5000.00og allt að kr. 15000.00.
d. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svolátandi:

Nú lætur hinn látni ekki eftir sig aðstandendur, sem rétt eiga til bóta
samkv. a-, e- eða d-lið, og skal þá greiða til barna hans, ef fyrir hendi eru
og njóta lífeyris samkv. h-lið, kr. 6400.00,ella til dánarbús hans.

8. Við 40. gr. Greinin falli niður.
9. Við 53. gr. Aftan við b-lið bætist nýr málsl., svolátandi:

Nemi greiðslur hins tryggða samkvæmt þessu hærri upphæð á ári fyrir hann
og fjölskyldu hans en ársiðgjaldið er, á hann rétt á því, að sjúkrasamlagið endur-
greiði honum það, sem umfram er, gegn kvittun frá lækni hans eða læknum.

10. Við 84. gr. Síðasti málsl. 1. málsgr. falli niður.


