
Nd. 661. Frumvarp til laga
um almannatryggingar.

(Eftir 2. umr. í Nd., re. apríl.)
Samhljóða þskj. 384 með þessum breytingum:

12. gr. hljóðar svo:
Rétt til ellilífeyris eiga þeir, sem eru 67 ára eða eldri.
Árlegur ellilífeyrir einstaklings skal vera sem hér segir:

Ef lífeyrir er fyrst tekinn frá 72 ára aldri eða síðar .
71
70
69
68
67

[196. mál]

kr. 30480.00
27360.00
24360.00
22080.00
19800.00
18240.00

Hækkun lífeyris vegna frestunar fram yfir 67 ára aldur skal ekki veitt, nema
umsækjandi hafi þann tíma átt lífeyrisrétt hér á landi eða í landi, sem samið er við
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um gagnkvæman rétt til ellilífeyris. Frestun á töku lífeyris telst lokið, þegar hlutað-
eiganda er úrskurðaður ellilífeyrir í fyrsta sinn.

Lífeyrir hjóna, sem bæði fá lífeyri •. skal nema 90% af lífeyri tveggja einstakl-
inga. Heimilt er þó að úrskurða hvoru hjónanna um sig einstaklingslífeyri, ef þau
eru eigi samvistum af heilsufarsástæðum eða öðrum ástæðum, er tryggingaráð metur
jafngildar.

Nú andast maður, sem frestað hefur töku lífeyris fram yfir 67 ára aldur, og
lætur eftir sig maka á lífi, og skal þá hinn eftirlifandi maki til viðbótar eigin elli-
lífeyri eiga rétt á þeirri hækkun, sem hinn látni átti rétt á vegna frestunar, sem
átt hafði sér stað eftir 1. janúar 1961.

14. gr. hljóðar svo:
Greiða má maka elli- og örorkulífeyrisþega makabætur allt að 80% einstaklings-

lífeyris, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.

15. gr. hljóðar svo:
Fjölskyldubætur eru greiddar með öllum börnum yngri en 16 ára. Skulu þær

greiddar þeim, sem foreldraráðin hafa, eða þeim öðrum, sem annast framfærslu
barnanna, nema meðlagsgreiðandi, sem greiðir meira en lágmarksmeðlag. óski eftir,
þá er heimilt að draga helming fjölskyldubótanna frá meðlagsgreiðslunni, þó aldrei
svo, að meðlagið verði lægra en lágmarksmeðlag.

Árlegar fjölskyldubætur með hverju barni skulu vera kr. 3000.00.

17. gr. hljóðar svo:
Mæðralaun skulu greidd ekkjum, ógiftum mæðrum og frá skildum konum, sem

hafa börn undir 16 ára aldri á framfæri sínu.
Árleg mæðralaun skulu vera sem hér segir:

Með einu barni .
Með tveimur börnum .
Með þremur börnum eða fleiri .

kr. 1680.00
9120.00
18240.00

21. gr. hljóðar svo:
Heimilt er að greiða uppbót á elli- og örorkulífeyri, ef sýnt þykir, að lífeyris-

þegi geti ekki komizt af án hækkunar.
Tryggingastofnunin ákveður uppbót samkvæmt grein þessari að fengnum til-·

lögum sveitarstjórnar, og greiðist hún að % af Tryggingastofnuninni, en að % af
sveitarsjóði. Er stofnuninni heimilt að verja í þessu skyni upphæð, sem nemur allt
að 10% af heildarupphæð elli- og örorkulífeyris síðastliðins árs.

Hlutur Tryggingastofnunarinnar greiðist því aðeins, að hlutur sveitarsjóðs sé
jafnframt greiddur.

37. gr. hljóðar svo:
Ef slys veldur dauða innan eins árs frá því, er það bar að höndum, skal greiða

dánarbætur sem hér segir:
a. Ekkja eða ekkill, sem var samvistum við hinn látna eða á framfæri hans,
hljóta bætur, kr. 2000.00 á mánuði í 8 ár frá dánardægri hins látna. Bætur
samkvæmt þessum staflið falla ekki niður, þótt ekkja eða ekkill stofni til hjú-
skapar á ný.

Nú andast ekkja eða ekkill, sem bóta hefur notið samkvæmt ákvæðum
þessarar greinar, áður en bætur hafa verið greiddar að fullu, og skulu eftir-
stöðvar bótanna greiddar að jöfnu börnum hinna látnu eftir sömu reglum til
loka tímabilsins, ef á lífi eru, ella til dánarbús hans.

b. Ef ekkja eða ekkill eru orðin 50 ára eða hafa tapað meiru en 50% af starfs-
orku sinni, er slysið ber að höndum, greiðist auk bóta samkvæmt a-lið lífeyrir
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til 67 ára aldurs, kr. 18240.00á ári miðað við 65 ára aldur eða 75% örorku.
Lífeyrir lækkar um 6% fyrir hvert ár eða brot úr ári, sem vantar á 65 ára
aldur, og 4% fyrir hvert 1%, sem vantar á 75% örorku. Lifeyrir samkvæmt
þessum staflið fellur niður, ef bótaþegi gengur i hjónaband á ný.

e, Barnalífeyrir, kr. 8400.00á ári fyrir hvert barn, sbr. að öðru leyti 16. gr.
d. Barn eldra en 16 ára, sem var á framfæri hins látna vegna örorku, þegar slysið
bar að höndum, fær bætur, eigi minni en kr. 25000.00og allt að kr. 75000.00
eftir þvi, að hve miklu leyti það naut stuðnings hins látna við fráfall hans. ÞÓ
greiðast ekki bætur, ef örorka er minni en 33%. Sama gildir um systkini hins
látna, þegar eins stendur á.

e. Foreldri hlýtur eigi minni bætur en kr. 25000.00og allt að kr. 75000.00eftir
því, að hve miklu leyti það naut stuðnings hins látna við fráfall hans.
Bætur samkvæmt a-, d- og e-liðum skulu eigi vera lægri en kr. 35000.00fyrir

hvert slys. Nú lætur hinn látni ekki eftir sig aðstandendur, sem rétt eigi til bóta
samkvæmt þessum stafliðum, og skal þá bæta slysið með kr. 35000.00,sem skiptist
~ð jöfnu milli barna hins látna, ef á lífi eru, en ella til dánarbús hans.
Um fósturbörn og fósturforeldra gildir sama og um börn og foreldra. Trygg-

ingaráð úrskurðar, hvoru skuli greiða, foreldri eða fósturforeldri, ef hvort tveggja
er á lifi.

Frá dánarbótum, sem greiddar eru vandamönnum, ber að draga þær örorku-
bætur, er greiddar hafa verið í einu lagi samkvæmt 4. málsgr, 36. gr. vegna sama
slyss.

44. gr. hljóðar svo:
Formaður héraðssamlags er sýslumaður hlutaðeigandi sýslufélags, eða - séu

fleiri valdsmenn á svæðinu -- sá þeirra, sem félagsmálaráðherra til þess skipar.
Sýslunefnd kýs til viðbótar tvo menn í stjórnina. Nái héraðssamlag til meira en
eins sýslufélags, kýs hver sýslunefnd eða bæjarstjórn einn mann i stjórnina.
Tryggingastofnunin ákveður þóknun stjórnarinnar.

54. gr. hljóðar svo:
Tryggingastofnun ríkisins ákveður iðgjöldin í hverju samlagi að fengnum til-

lögum sjúkrasamlagsstjórnar og umsögn stjórnar héraðssamlags þess, sem sjúkra--
samlagið er aðili að. Iðgjaldsákvörðun er háð staðfestingu ráðherra. Iðgjöld skulu
ákveðin með það fyrir augum, að heildartekjur samlags nægi til að standa straum
af skuldbindingum þess.

Iðgjöld greiða allir þeir, sem tryggingarskyldir eru í sjúkrasamlagi, sbr. 47. gr.
Iðgjöld skulu greidd fyrir fram og gjalddagar ákveðnir í samþykktum.

Stefnt skal að því, að iðgjöldin séu jafnhá, þar sem aðstaða er sambærileg.

56. gr. hljóðar svo:
Bætur samkvæmt lögum þessum teljast bæði bætur greiddar í peningum og

hjálp til sjúkra og slasaðra, sem veitt er á annan hátt.
Fjölskyldubætur skulu greiddar án tillits til annarra bóta. Að öðru leyti getur

enginn samtímis notið nema einnar tegundar greiddra bóta samkvæmt lögum þess-
um eða lögum um atvinnuleysistryggingar. Saman mega þó fara:
a. Bætur til ekkju eða ekkils samkvæmt a-lið 37. gr. og allar bætur aðrar en
ekkjubætur samkvæmt 19. gr.

b. Barnalífeyrir, ekkjubætur samkvæmt 19. gr. og dagpeningar.
c. Barnalífeyrir, mæðralaun, ekkjubætur samkvæmt 19. gr. og dagpeningar vegna
brottfalls tekna af vinnu utan heimilis.

d. Slysadagpeningar og elli- eða ekkjulifeyrir.
e. Aðrar bætur, ef svo er fyrir mælt i lögunum.

3



Ef maður á rétt á fleiri tegundum bóta en einni, sem ekki geta farið saman, má
hann taka hærri eða hæstu bæturnar. Nú nýtur umsækjandi um dagpeninga ann-
arra lægri bóta, sem veittar eru til langs tíma, og skulu þá dagpeningar nema mis-
muninum.

Sjúkrakostnað slysatrygginga vegna manns, sem einnig er tryggður i sjúkra-
samlagi, greiðir sjúkrasamlagið gegn endurgreiðslu frá slysatryggingum.

Ef ellí-, örorku- eða ekkjulífeyrisþegi dvelst lengur en einn mánuð í sjúkrahúsi
eða annarri hliðstæðri stofnun, þar sem tryggingarnar eða ríkisframfærslan greiða
fyrir hann, fellur lífeyrir hans niður. Sé dvölin ekki greidd að fullu, er heimilt að
greiða lífeyri, allt að því, sem á vantar. Þegar um er að ræða sjúkling, sem haldinn
er ellikröm eða öðrum slíkum sjúkdómi, skal Tryggingastofnunin þó greiða lífeyri
hans að viðbættum 20% upp í dvalarkostnað hans. Ef hlutaðeigandi er algerlega
tekjulaus, er Tryggingastofnuninni heimilt að greiða honum sjálfum allt að 10%
lágmarksbóta.

72. gr. hljóðar svo:
Meistarar í iðnaði skulu greiða iðgjöld fyrir nema sína og útgerðarmenn sjúkra-

samlagsiðgjöld lögskráðra sjómanna. Óheimilt er að draga iðgjöldin frá kaupi þess-
ara manna.

Nú sækir maður til sveitarstjórnar um, að sveitarsjóður greiði fyrir hann ið-
gjöld hans, sakir þess, að hann sé ekki fær um það af eigin rammleik, og tekur þá
sveitarstjórn ákvörðun um umsóknina með tilliti til ástæðna hans. ÞÓ á iðgjalds-
greiðandi. sem ber ekki að greiða eignarskatt, jafnan rétt á því, ef krafizt er, að
sveitarsjóður greiði fyrir hann iðgjald samkvæmt 26. gr., ef hreinar tekjur hans
næsta ár á undan hafa eigi verið hærri en kr. 15000.00, ef um einstakling er að
ræða, kr. 25000.00, ef um hjón er að ræða, og kr. 6000.00 til viðbótar fyrir hvern
örnaga á framfæri, og má eigi krefja hann um hærri hluta iðgjaldsins en svo, að
nemi helmingi þeirra hreinu tekna, sem umfram verða. Greiðir sveitarsjóður það,
sem á vantar fullt iðgjald. Nú greiðir sveitarsjóður iðgjald samkvæmt þessari máls-
grein, og ákveður sveitarstjórn þá, hvort og á hvern hátt hún krefur hann um end-
urgreiðslu. Ákvæði þessarar málsgreinar taka aðeins til launþega og einyrkja.

Lifeyristryggingarnar greiða sjúkrasamlagsiðgjöld þeirra, sem njóta örorkulíf-
eyris, svo og þeirra, sem rétt eiga til bóta samkvæmt 10. gr. og eru orðnir 67 ára
að aldri. Hjón eru ábyrg fyrir sjúkrasamlagsiðgjöldum hvort annars og foreldrar
og fósturforeldrar fyrir sjúkrasumlagsiðgjöldum barna sinna, sem á vegum þeirra
eru. Sveitarsjóðir greiða iðgjöld þeirra manna, sem eru á föstu sveitarframfæri.

79. gr. hljóðar svo:
Mæður, sem fá úrskurð yfirvalds um meðlag með börnum sínum, geta snúið

sér til Tryggingastofnunar rikisins með úrskurðinn og fengið meðlagið greitt þar
til 16 ára aldurs barnsins án tillits til þess, hvort þær ganga í hjónaband eða ekki.
Aldrei greiðir Tryggingastofnunin þó hærri fjárhæð en sem nemur barnalífeyri
samkvæmt 16. gr.

Þegar Tryggingastofnunin greiðir meðlag samkvæmt 1. málsgr., á hún endur-
kröfurétt á hendur barnsföður, og fer um innheimtu slíkrar kröfu eftir 76. gr.
framfærslulaga.

Innheimtumaður, sem annast innheimtu á endurgreiðslukröfu vegna meðlags,
getur leitað aðstoðar lögreglunnar til þess að ná til skuldarans.

Verði vanskil af hálfu meðlagsskylds aðila, skal innheimta kröfuna hjá fram-
færslu sveit hans, og telst fjárhæðin framfærslustyrkur, veittur honum. Eignast
Tryggingastofnunin að öllu leyti sama rétt á hendur framfærslusveit föður og
dvalarsveit móður hefur samkvæmt framfærslulögum, þar með talinn sá réttur að
leita yfirvaldsúrskurðar um sveitfesti barnsföður samkvæmt 76. gr. framfærslu-
laga. Skal Tryggingastofnunin svo fljótt sem verða má og eigi siðar en innan 12
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mánaða frá greiðslu meðlagsins bera fram kröfu um endurgreiðslu á hendur fram-
færslusveit barnsföður, og skal hún þá greiða skuldina innan 6 mánaða frá mót-
töku kröfunnar.

Nú vanrækir framfærslusveit að sinna kröfunni, og getur þá Tryggingastofn-
unin krafið ríkissjóð greiðslu samkvæmt 50. gr. framfærslu laga, en þó skulu slíkar
kröfur gerðar eigi síðar en tveim árum eftir, að krafan hefur verið send fram-
Iærslusveit. Nánari ákvæði um endurgreiðslu setur ráðuneytið með reglugerð.

Akvæði þessarar greinar skulu gilda, eftir því sem við getur átt, um greiðslu
meðlags, sem fráskildar konur fá úrskurðað með börnum sínum.
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