
Nd. 293. Frumvarp til laga [149. mál]
um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, og lögum nr. 13
31. marz 1960, um breyting á þeim lögum.

Flm.: Gunnar Jóhannsson, Lúðvík Jósefsson.

1. gr.
Í stað tveggja fyrstu málsgr. 5. gr. laga nr. 13/1960 komi:
Fjölskyldubætur skulu greiddar með öllum börnum innan 16 ára aldurs. Fjöl-

skyldubætur greiðist foreldrum barnsins, en séu þau ekki samvistum, þá þvi foreldri,
sem foreldraréttinn hefur.

2. gr.
a-liður 59. gr. laga nr. 24/1956 orðist svo:
Fjölskyldubætur og hvers konar aðrar bætur.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Samhljóða frv. þessu var flutt á síðasta þingi af Margréti Sigurðardóttur, sem
þá átti sæti á Alþingi sem varaþingmaður Alþýðubandalagsins.

Svo hljóðandi greinargerð fylgdi frumvarpinu þá:
Þær bætur, sem greiddar eru af almannatryggingunum vegna barna, skiptast

i 3. flokka.
Í fyrsta lagi er um að ræða barnalífeyri, sem greiðist barni látins föður eða

ef annað hvort foreldranna er elli- eða örorkulífeyrisþegi. ÞÓ er aðeins um heimild,
en ekki skyldu að ræða, ef það er móðirin, sem er öryrki. Barnalífeyrir er trygging,
sem faðirinn hefur keypt handa barni sínu eða börnum og greiðist þegar hans nýtur
ekki lengur við eða hann er orðinn óvinnufær.

Barnalífeyrir er nú 600 kr. mánaðarleg greiðsla eða 7200 kr. á ári á fyrsta
verðlags svæði.

Í annan stað eru það mæðralaunin. Þau greiðast einstæðum mæðrum, sem hafa
börn á framfæri sínu. Þetta eru laun, sem þjóðfélagið greiðir móðurinni fyrir hennar
tvöfalda uppeldishlutverk og ábyrgð á börnunum gagnvart þjóðfélaginu, þar sem hún
verður að vera því bæði faðir og móðir, að svo miklu leyti sem það er unnt, og með
tilliti til þess, hve möguleikar hennar til tekjuöflunar eru heftir. "Bundinn er sá, er
barnið, geymir," segir gamalt máltæki, og er það sannmæli.

Mæðralaun eru nú á ári með einu barni 1400 kr., með tveimur börnum 7200 kr.
og með 3 börnum og fleiri 14400 kr. á fyrsta verðlagssvæði.

Í þriðja lagi eru það fjölskyldubætur. Þær greiðast "eðlilegri" fjölskyldu, eins
og það er stundum kallað, og þá átt við hjón, sem búa saman og ala sameiginlega
upp börn sín.

Fjölskyldubætur eru nú 2600 kr. árlega með hverju barni og eru ekki háðar
skiptingu landsins í verðlagssvæði.

Þetta eru þær bætur, sem greiddar eru samkv. lögum um almannatryggingar
vegna barna hér á landi. ÞÓ er ekki hér getið fæðingarstyrks, vissra. tegunda ekkna-
styrks og vissra bóta vegna örorku og slysa, þar sem þær bætur skýra ekki það mál,
sem hér liggur fyrir. Þess skal getið, að bæturnar eru ekki háðar vísitölu, en fjöl-
skyldubætur hafa hins vegar áhrif við útreikning framfærslukostnaðar.

Þegar við athugum þessar bætur og gerum okkur grein fyrir, hver rök liggja til
þeirra, verður ljóst, að barnalifeyrir og mæðralaun greiðast sem bætur vegna þess,
að þriðja aðilann i fullmótaðri fjölskyldu, föðurinn, vantar til að inna framfærslu-
skyldu sína af höndum.

Það er þannig ljóst, að fyrst að fengnum þessum bótum stendur hin einstæða
móðir á sama fjárhagslega grunni og hin "eðlilega" fjölskylda, þar sem bæði faðir
og móðir vinna að framfærslu barna sinna. Að vísu mun enginn telja, að bætur
þessar komi fyllilega í stað framfærslu fullvinnandi föður. Út frá því má vissulega
ganga sem meginreglu, að fjárhagsafkoma móður og barns, sem ekki nýtur fram-
færslu og forsjár eiginmanns og föður, er að öðru jöfnu talsvert lakari en hinnar
"eðlilegu" fjölskyldu. En það skiptir ekki höfuðmáli í þessu sambandi. Hér er verið
að sýna fram á, að bætur til hinnar einstæðu móður og barns hennar eða barna
byggjast eingöngu á því, að þau njóta ekki fyrirvinnu föðurins, eins og konan og
börnin í "eðlilegri" fjölskyldu gera. Hafi menn þetta í huga, hlýtur að verða ljóst,
að eðlilegt og sjálfsagt er, að fjölskyldubætur séu greiddar vegna allra barna. Þær



eru greiddar til að létta fjárhagslega undir það þjóðhagslega mikilsverða hlutverk
að koma börnum til manns. Þær eiga því að greiðast til þeirra, sem annast það
hlutverk, til þeirra, sem ala börnin upp, án tillits til þess, hvort faðirinn og móðirin
vinna sameiginlega að framfærslunni eða móðirin ein hefur það á hendi með fjár-
hagslegum stuðningi þeirra bóta, sem samkv. almannatryggingum eru greiddar vegna
látins föður eða óvinnufærs. Að láta fjölskyldubætur einungis koma til góða hinni
"eðlilegu" fjölskyldu, sem að öðru jöfnu er langtum betur sett í lífsbaráttunni
heldur en hin einstæða móðir eða elli- og örorkulífeyrisþegar, sem hafa börn á fram-
færi, getur ekki talizt annað en þjóðfélagslegt ranglæti, sem Alþingi ætti sem fyrst
að sjá sóma sinn í að leiðrétta. Til þess er sú breyting á tryggingalöggjöfinni, sem
hér liggur fyrir, fram komin.

Þar er lagt til í fyrsta lagi, að breytt sé tveim fyrstu málsgr. 5. gr. laga nr.
13/1960 og inn komi ákvæði um, að fjölskyldubætur séu greiddar vegna allra ís-
lenzkra barna undantekningarlaust, og í öðru lagi, að burt séu numin úr trygg-
ingalögum ákvæði 59. gr. laga nr. 24/1956, sem kveða á um það, að fjölskyldubætur
megi aðeins fara saman með dagpeningum, en engum öðrum bótum. Er hér lagt til,
að fjölskyldubætur megi fara saman með hvers konar öðrum bótum. Yrðu þessar
breytingar gerðar á tryggingalögunum, mundu fjölskyldubætur falla í hlut þessara
aðila, auk þeirra, sem áður hafa notið þeirra: einstæðra mæðra, ekkna og annarra,
þar sem faðir barna þeirra er látinn, mæðra ófeðraðra barna, elli- og örorkulífeyris-
þega, sem taka barnalífeyri, og að lokum þeirra mæðra, sem taka endurkræfan
barnalífeyri, en endurkræfur barnalífeyrir nefnist það, þegar Tryggingastofnun
ríkisins greiðir mæðrum barnalífeyrinn, en á endurkröfurétt á hendur barnsföður
eða framfærslusveit hans, ef faðirinn stendur ekki í skilum. Um þennan síðast-
talda hóp mæðra - þær, sem taka endurkræfan barnalífeyri - er ástæða til að
ræða nokkuð sérstaklega.

Það hefur þegar verið tekið fram, en skal þó endurtekið og undirstrikað, að
endurkræfur barnalífeyrir getur á engan hátt skoðazt bætur frá almannatryggingum,
enda þótt Tryggingastofnun ríkisins annist milligöngu um greiðslu hans til mæðr-
anna. Þær bætur, sem greiddar eru vegna þessara barna, eru einungis mæðralaunin.
En mæðralaunin eru háð tekjuhámarki. Sé móðir að dómi Tryggingastofnunarinnar
vel seti fjárhagslega, t. d. hafi hún milli 60 og 70 þús. kr. árslaun, eru henni ekki
greidd mæðralaun.

Þessir foreldrar annast þá framfærslu síns barns eða barna án nokkurs tilstyrks
almannatrygginganna, en hjón, sem samvistum dveljast, fá sínar árlegu fjölskyldu-
bætur, - þar kemur ekkert tekjuhámark til skerðingar. Að vísu mun reyndin sú,
að þessu skerðingarákvæði á mæðralaun sé ekki mikið beitt, en það mun fyrst og
fremst byggjast á því, að konur hafa yfirleitt lágar tekjur, og þær fáu konur, sem eru
raunverulega tekjuháar eða búa við allgóðar fjárhagslegar ástæður, vita um þessi
skerðingarákvæði og sækja þar af leiðandi ekki um mæðralaun. Hins vegar mun
þessum skerðingarákvæðum vera beitt skilyrðislaust, ef ástæður konunnar eru
þannig, að hún er gift eða býr með karlmanni eða barn hennar eða börn eru stjúp-
börn hans. Með þessum börnum eru engar bætur greiddar frá tryggingunum. Barnið
nýtur áfram hins tilskilda meðlags föður síns, en það er látið útiloka fjölskyldubætur
vegna þessara barna, enda þótt, eins og áður er fram tekið, þar sé ekki um að ræða
bætur frá almannatryggingunum, heldur aðeins hið eðlilega og sjálfsagða meðlag
föðurins með barni sínu. Gegnir furðu, að svo augljós rangsleitni skuli vera látin
viðgangast og samþykkt af löggjafarþingi þjóðarinnar, ekki einu sinni, heldur oft.
En jafnvel þótt mæðralaun séu greidd, gætir harla undarlegs viðhorfs löggjafans til
aðstöðu hinnar einstæðu móður annars vegar og hinnar "eðlilegu" fjölskyldu hins
vegar, sem bezt sést af einföldu dæmi. Hugsum okkur, að kona búi ásamt barni sínu.
Hún fær til framfærslu þess 600 kr. mánaðarlega frá barnsföður sínum, en hún
annast sitt barn, býr því heimili og verður auk þess að vinna fyrir framfæri sínu og
þess. Sem stuðning þjóðfélagsins í sinni hörðu lífsbaráttu fær hún mæðralaun.



Í sama húsi búa hjón með eitt barn. Faðirinn er fullvinnufær og umhyggjusamur
heimilisfaðir, móðirin annast barnið, býr fjölskyldu sinni heimili og vinnur þvi það,
sem hún má. Hvort barnið þykir mönnum líklegt að búi við betri kjör? Löggjafinn
virðist ekki vera í neinum vafa um það. Hann ætlar fjölskyldunni 2600kr. árlegar
bætur frá almannatryggingum, en hinni einstæðu móður 1400 kr.

Á næstliðnum vetri, fyrri hluta árs 1960,þegar gerðar voru ýmsar breytingar
á tryggingalöggjöfinni, voru fjölskyldubæturnar stórauknar, sérstaklega á þann hátt,
að þær voru látnar ná til langtum fleiri barna en áður, þar sem þær eru nú greiddar
strax með fyrsta barni. því var þá mjög á lofti haldið af málgögnum ríkisstjórnar-
innar svo og af henni sjálfri, að þessar auknu bætur ættu að létta þær byrðar,
sem efnahagsráðstafanir þær, sem ríkisstjórnin var að lögfesta um þær mundir, bundu
landsmönnum. Voru fjölskyldubæturnar túlkaðar sem hreinar dýrtiðarbætur, og
mun ekki fjarri sanni að líta á þær sem slíkar.

En fyrst svo er að mönnum þrengt af stóraukinni dýrtið og minnkandi tekjum,
að full ástæða er til að greiða bætur þegar með fyrsta barni hjá "eðlilegri" fjðl-
skyldu, mundi þá ekki enn fyllri ástæða til að afnema þau ákvæði tryggingalaganna,
sem útiloka þá hópa barnafólks, sem hér hefur verið rætt um, frá að njóta þessara
bóta.

Það kann að vera álitamál, þótt hér verði ekki tekin afstaða til þess, hvort ástæða
sé til að borga skilyrðislaust bætur með fyrsta og jafnvel öðru barni. Hitt er greini-
legt, að væri sá háttur hafður á greiðslu fjölskyldubóta, að þeirra nytu einungis
þær fjölskyldur, sem ættu við sérstaklega erfiða fjárhagsafkomu að stríða, væri allt
annað viðhorf í þessum málum. En eins og málum er nú skipað, er um· svo greini-
lega misskiptingu að ræða, að alþingismenn ættu að geta sameinazt um að leiðrétta
þá rangsleitni, sem á sér stað i veitingu fjölskyldubóta.

Sumum kann að sýnast, að þegar faðirinn innir af höndum sitt lögboðna meðlag
til framfærslu barnsins, beri honum hlutdeild fjölskyldubótanna, eða með öðrum
orðum. að rétt væri að skipta þeim milli foreldranna, þegar þau eru ekki samvistum.

Það væri líka sanngjarnt, ef hér væri um raunveruleg helmingaskipti .á fram-
færslu barnsins að ræða. Það er hins vegar skoðun flutningsmanns, að svo sé ekki,
hlutur móður, sem barnið dvelst hjá, sé svo langtum erfiðari fjárhagslega og ábyrgð-
armeiri siðferðilega, og væri auðvelt að styðja þá skoðun sterkum rökum, að bæði
sé eðlilegt og réttlátt, að fjölskyldubætur falli óskertar í hlut móður eða þess aðila,
sem annast uppeldi barnsins. Þannig megi þær líka koma barninu að sem beztum
notum. Hækki framlag föðurins hins vegar svo í framtíðinni, að hann greiði raun-
verulega hálfan framfærslueyri barnsins, hljóta viðhorfin að breytast i þessu efni,
og hann ætti þá fullan rétt á helmingi fjölskyldubólanna.


