
Nd. 279. Frumvarp til laga [131. mál]
um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956,um atvinnuleysistryggingar.

Flrn.: Geir Gunnarsson, Jón Sn. Þorleifsson, Ragnar Arnalds, Sigurvin Einarsson,
Þórarinn Þórarinsson, Stefán Valgeirsson.

1. gr.
Upphaf 15. gr. laganna orðist svo:
Rétt til bóta samkvæmt lögum þessum hafa þeir menn 16 ára og eldri, sem:

2. gr.
Síðari málsgr, 15. gr. laganna falli niður.

3. gr.
F-liður 16. gr. laganna falli niður.

4. gr.
18. gr. laganna orðist svo:
Atvinnuleysisbætur skulu vera kr. 248.00á dag fyrir einhleypan mann, kr. 284.00

á dag fyrir kvæntan mann og kr. 24.00á dag fyrir hvert barn yngra en 16 ára, sem
er á fullu framfæri bótaþega.

Hámark bóta til einstaklings að meðtöldum bótum vegna barna má nema kr.
356.00 á dag.
Ofanskráðar upphæðir eru grunnupphæðir og skulu fylgja breytingum, sem

verða kunna á 2. kauptaxta Verkamannafélagsins Dagsbrúnar í Reykjavík.
Eigi má gera fjárnám eða lögtak í bótafé samkv. lögum þessum né halda þvi

til greiðslu opinberra gjalda.
5. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Lög um atvinnuleysistryggingasjóð voru sett 1956 sem þáttur í lausn hinna

miklu vinnudeilna, er urðu á árinu 1955. Samþykktu verkalýðsfélögin þá að draga
úr kröfum um launahækkun gegn því, að byggður yrði upp atvinnuleysistrygginga-
sjóður með iðgjöldum atvinnurekenda og framlögum úr ríkissjóði og sveitarsjóðum,
sem færð yrðu á sérreikning viðkomandi stéttarfélaga.

Á undanförnum árum hafa iðgjöld sjóðsins hlaðizt upp, þar sem naumast hefur
verið um atvinnuleysi að ræða, nema á stöku stað úti á landi, og er atvinnuleysis-
tryggingasjóður nú stærsti sjóður landsins. Munu eignir hans nema meir en 1 þús.
millj. króna.

Nytsemi sjóðsins hefur til þessa einkum komið fram i því, að fé hans hefur
verið lánað til atvinnuuppbyggingar víðs vegar um landið. Nú þegar atvinnuleysi er
tekið að herja á ný í ríkum mæli, reynir á, hver raunverulegur styrkur verkafólki
er að þessari eign sinni til tryggingar daglegri afkomu. Án efa hefur mönnum almennt
komið á óvart, hversu knappar þær greiðslur eru, sem lögin gera ráð fyrir, að atvinnu-
leysingjar fái úr sjóðnum, en samkvæmt þeim reglum nema atvinnuleysisbætur til
einhleypinga 823 kr. á viku, en hámarksgreiðslur til fjölskyldna nema 1256 kr. á
viku. Miðað við núgildandi verðlag á neyzluvörum og húsnæði fer því mjög fjarri,
að þessar upphæðir geti talizt nálgast það að vera nægilegar. Hafa því komið fram
háværar raddir frá félagsmönnum verkalýðsfélaga, sem eru eigendur sjóðsins, um,
að heimilaðar verði hærri bótagreiðslur. Til þess þarf lagabreytingu á Alþingi.



3. þing Verkamannasambands Islands, sem haldið var 3. og 4. febrúar s.l., sam-
þykkti einróma ákveðnar tillögur um breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar
og skoraði á Alþingi að tryggja framgang þeirra.

Frumvarp það, sem hér er flutt, er byggt á þessum tillögum Verkamannasam-
bands íslands, og fylgja tillögur þess ásamt greinargerð sem fylgiskjal með frum-
varpinu.

Fylgiskjal.

Samþykkt Verkamannasambands íslands um atvinnuleysistryggingar.

3. þing Verkamannasambands íslands, haldið í Reykjavík 3. og 4. febrúar 1968,
skorar á Alþingi að gera hið fyrsta eftirfarandi breytingar á lögum um atvinnu-
leysistryggingar:
1. Bótagreiðslur verði hækkaðar, þannig, að þær nemi eigi lægri upphæð á viku
fyrir kvæntan mann, en sem nemur 80% af vikukaupi verkamanns í Reykjavik
fyrir dagvinnu og 70% af sama vikukaupi fyrir einhleypan mann.

Hámark bóta á viku til einstaklings, ásamt bótum vegna barna, megi vera
sama upphæð og vikukaup verkamanns í Reykjavík fyrir dagvinnu.

2. Numið verði úr lögunum það ákvæði sem skilyrði fyrir bótagreiðslu, að menn
hafi ekki á siðustu sex mánuðum haft tekjur, sem fara fram úr vissu hámarki.

3. Atvinnuleysisbætur verði greiddar til allra vinnufærra manna, sem lögin taka
til og atvinnulausir eru, einnig þótt þeir séu orðnir 67 ára og njóti ellilifeyris.

Greinargerð.

Atvinnuleysisbætur fyrir kvæntan mann eru nú 931 króna á viku, en það er
45% af kaupi miðað við lágmarkstímakaup Verkamannafélagsins Dagsbrúnar. Ein-
hleypur maður fær nú 823 kr. á viku, en það er 39.7% af lágmarkskaupi Dagsbrúnar.
Hámark bóta getur nú numið 1256 kr. á viku, eða 60.5% af lágmarkskaupi Dags-
brúnar, en það er fyrir kvæntan mann með 3 börn. Augljóst er, hve fjarri þessar
upphæðir eru þvi að nægja til framfæris, þegar miðað er við núverandi verðgildi
peninga.

Með tillögum þeim, sem hér eru gerðar um upphæðir bóta, ef miðað er við lág-
markstaxta Dagsbrúnar, mundi kvæntur maður fá um 1655 kr. á viku, einhleypur
maður um 1450 kr., og hámark bóta gæti orðið um 2070 kr. á viku.

Nú á sá maður ekki rétt til atvinnuleysisbóta, sem haft hefur i tekjur á siðustu
sex mánuðum upphæð, sem fer fram úr 75% af tekjum verkamanna eða verka-
kvenna i Reykjavík, miðað við almenna dagvinnu og 300 vinnustundir á ári næst-
liðið ár. Hér er um allt of þröngt tekjumark að ræða, og þykir engin ástæða tíl þess,
að það sé neitt, enda þekkjast slik tekjumörk ekki lengur i lögum um almanna-
tryggingar.

Samkvæmt atvinnuleysistryggingalögunum, eins og þau nú eru, fær maður, sem
orðinn er 67 ára og tekur ellilífeyri, engar atvinnuleysisbætur, þótt hann missi
atvinnu sina og sé fullvinnufær. Ef sami maður slasaðist við vinnu, fengi hann fullar
slysabætur með ellilaununum. Þetta misræmi verður að leiðrétta.

Atvinnuleysistryggingasjóðurinn, sem stofnaður var með samningum i vinnu-
deilunum miklu 1955, er nú orðinn öflugastur sjóða i landinu. Við stofnun hans sló
verkafólkið af kaupkröfum sinum til að afla honum fjár. Það er þvi hluti af kaupi
verkafólksins, sem geymdur er á þennan hátt sem tryggingasjóður þess gegn vágest-
inum mikla, atvinnuleysinu. Fyrsta skylda sjóðsins er að aðstoða hina tryggðu, og
enginn á rikari kröfu til hans en þeir.

Hér eru gerðar tillögur um breytingar á lögunum um atvinnuleysistryggingar til
hagsbóta fyrir hina tryggðu. Breytingar þessar eru aðkallandi vegna hins alvarlega
atvinnuleysis, sem nú gerir vart við sig viða um landið.


