
Ed. 47. Frumvarp til laga [42. mál]
um hækkun á bótum almannatrygginganna.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961.)

1. gr.
Bætur samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, sbr. lög

nr. 1331. marz 1960, um breyting á þeim lögum, og lög nr. 86 28. desember 1960, um
bráðabirgðabreytingu sömu laga, skulu eftir því sem við getur átt hækka um
13,8% frá 1. júli 1961, og eins og bæturnar eru þá orðnar, skulu þær enn hækka
um 4% frá 1. júní 1962.

2. gr.
Heimilt er Tryggingastofnun ríkisins að greiða hækkun þá á bótum á árinu

1961, sem um ræðir i 1. gr., til hvers bótaþega i einu lagi fyrir árslok 1961 og
sömu hækkun fyrir fyrstu fimm mánuði á árinu 1962 i einu lagi fyrir lok júni-
mánaðar það ár

3. gr.
Tryggingastofnun ríkisins er heimilt að taka bráðabirgðalán eftir því sem nauð-

syn krefur vegna ákvæða 1. gr. laga þessara, og ríkisstjórninni að takast á hendur
f. h. ríkissjóðs ábyrgð á slíku láni.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Um 1. gr.

Svo sem kunnugt er, hafa orðið almennar launahækkanir í landinu á yfir-
standandi ári. Hjá því verður ekki komizt að hækka allar bætur almannatrygg-
inganna til samræmis við almennar launahækkanir, svo sem ætíð hefur tíðkazt, þegar
almennar launahækkanir hafa orðið. Oftast hafa bætur verið hækkaðar um sama
hundraðshluta og laun opinberra starfsmanna. Slík laun hafa nú verið hækkuð
um 13,8% frá 1. júlí 1961, og ákveðin er viðbótarhækkun á launin, eins og þau
nú eru orðin, sem nemur 4% frá 1. júní 1962. Í frumvarpi þessu er lagt til, að
bætur almannatrygginganna hækki eftir því sem við getur átt um sömu hundraðs-
tölu og laun opinberra starfsmanna og frá sama tíma og þau. Takmörkun sú á
hækkun bóta, sem skírskotað er til með orðunum: "eftir því sem við getur átt"
snertir þær bætur, sem ekki eru inntar af hendi í peningum, svo sem sjúkrahúsvist,
lyf og læknishjálp, sbr. 35. gr. og 52. gr. laga nr. 24/1956, og kaup eða aflahlut,
sbr. 40. gr. sömu laga, heimildarbætur, sem lögákveðnar eru með ákveðnu lágmarki
eða hámarki, sbr. t. d. 23. gr. og 53. gr. 4. mgr. laga nr. 24/1956, en í þessum tilfell-
um hækkar lágmark og hámark um 13,8%, en einstakar bótagreiðslur aðeins ef
það leiðir af hækkun lágmarksíns, og bætur vegna frjálsra trygginga, sbr. 42. gr.
laga nr. 24/1956, sem að sjálfsögðu haggast ekki þrátt fyrir ákvæði þessa frum-
varps, þó að þær séu greiddar í peningum, þar eð þær eru byggðar á frjálsum
samningi milli aðilanna.

Um 2. gr.
Til þess að létta framkvæmd þessara ákvæða og draga úr kostnaði við hana

er lagt til í 2. gr. frumvarpsins, að Tryggingastofnun ríkisins verði heimilað að
greiða hækkun þá, sem verður á bótunum á yfirstandandi ári, í einu lagi fyrir
næstkomandi áramót og samsvarandi hækkun, sem verður á fyrstu fimm mánuðum
næsta árs, i einu lagi fyrir lok júnímánaðar 1962.

Um 3. gr.
Hækkun á útgjöldum Tryggingastofnunar ríkisins a armu 1961 vegna ákvæða

þessa frumvarps er áætluð að nema samtals 28,2 millj. króna, þar af 10,4 millj.
króna vegna fjölskyldubóta, Það verður því að gera ráð fyrir því, að stofnunin
hafi ekki reiðufé til þess að fullnægja ákvæðum 1. gr. um hækkun bóta á þessu
ári og þurfi að taka bráðabirgðalán til greiðslu bótahækkananna að einhverju
leyti. Samkvæmt ákvæðum almannatryggingalaga skal taka tillit til halla eða
afgangs, sem verða kann á rekstri stofnunarinnar, og leiðrétta það, sem á vantar eða
afgangs hefur orðið, á næsta ári. Við ákvörðun iðgjalda og framlaga til stofnunar-
innar fyrir árið 1962 verður því að jafna þann halla, sem verður á þessu ári, með
því að hækka iðgjöld og framlög ársins 1962 sem haUanum nemur.


