
Nd. 279. Frumvarp til laga [145. mál]
um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar, o~ lögum nr.
4/1959 og 70/1969, um breyting á þeim lögum.

Flm.: Bjarni Guðnason.

1. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Stjórn atvinnleysistryggingasjóðs skipa 7 menn, tveir tilnefndir af Alþýðusam-

bandi íslands, einn tilnefndur af Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands, einn
tilnefndur af Vinnuveitendasambandi Íslands, einn tilnefndur af Vinnumálasambandi
samvinnufélaganna og tveir kosnir af sameinuðu Alþingi með hlutfallskosningu.
Varamenn skulu vera jafnmargir og aðalmenn og kosnir með sama hætti. Skipun
stjórnar fer fram að loknum hverjum almennum alþingiskosningum.

Ráðherra skipar formann og varaformann sjóðsstjórnar.
Háðherra ákveður þóknun stjórnarnefndarmanna.

2. gr.
Í stað ,,48" í 2. mgr. 5. gr. laganna (1. gr. 1.nr. 4/1959) komi: 40.

3. gr.
Í stað ,,1144" í 15. gr. laganna (2. gr. I. nr. 70/1969) komi: 1020, og í stað ,,572"

í sömu grein laganna komi: 510.
4. gr.

E-liður 16. gr. laganna (3. gr. I. nr. 70/1969) orðist svo:
e. ófærir eru til vinnu, eða neita vinnu, sem þeim býðst í byggðarlagi sínu að til-

hlutan vinnumiðlunarskrifstofu, samkv. lögum um vinnumiðlun, eða á annan
hátt, svo að sannað sé, þó því aðeins að ekki hvíli verkfall eða verkbann á
vinnunni og kaupgjald og vinnutími sé í samræmi við taxta eða kjarasamninga
hlutaðeigandi verkalýðsfélags, enda hafi viðkomandi vinnumiðlunarskrifstofa
kynnt sér, að svo sé, og ekki sé annað vanhæfi á vinnunni. Vanhæfi á vinnu
verður aðeins sannað með læknisvottorði, sem kveður á um það, að bótaþegi
geti ekki af heilsufarsástæðum stundað þá vinnu, sem hann á kost á, enda sé
ekki um að ræða starfsgrein, sem hann stundaði, þegar hann varð atvinnulaus,
eða önnur hliðstæð störf. Bótaréttur glatast þó ekki, þó að hafnað sé vinnu í
starfsgrein, sem umsækjandi hefur ekki áður stundað, enda fylgi slíkri starfs-
grein verulega meiri áreynsla eða vosbúð en þeirri, sem hann áður stundaði.
Þegar úthlutunarnefnd metur bótarétt, ef um er að ræða vinnu í annarri starfs-
grein, ber meðal annars að taka tillit til aldurs umsækjanda. Þegar hafnað er
vinnu í annarri starfsgrein, sem veldur ekki bótamissi samkvæmt ákvæðum
þessa stafliðs, getur úthlutunarnefnd fellt niður bótagreiðslur, þegar umsækj-
andi hefur notið bóta í 4 vikur.

5. gr.
1.-3. málsgr. 18. gr. laganna (5. gr. 1. nr. 70/196.9) orðist svo:
Atvinnuleysisbætur skulu vera sem hér segir:

a. Til kvænts manns eða giftrar konu, sem er aðalfyrirvinna heimilis, kr. 610.00
á dag. Nú eiga bæði hjónin rétt á bótum, og greiðist þeim þá, hvoru um sig,
bætur skv. b-lið þessarar greinar. Bætur skv. e-lið falla þá niður. Sama rétt til
bóta og hjón hafa samkv. þessari grein einnig karl og kona, sem búa saman
og eru bæði ógift. ef þau hafa átt saman barn eða konan er þunguð af hans
völdum, eða sambúðin hefur varað samfleytt í tvö ár.

b. Til einstaklinga kr. 527.00 á dag.



c. Til bótaþega kr. 57.00 á dag fyrir hvert barn á framæri yngra en 16 ára, þar
með talin börn utan heimilis, sem bótaþegi sannanlega greiðir með samkvæmt
meðlagsúrskurði eða skiInaðarleyfisbréfi.
Hámark bóta að meðtöldum bótum vegna barna má nema kr. 813.00 á dag.

Enginn getur þó fengið hærri dagpeninga en svarar 80% af meðaldagstekjum hans á
síðustu 12 mánuðum, áður en hann varð atvinnulaus.

Framangreindar bótafjárhæðir skulu breytast í sama hlutfalli og kaup hafnar-
verkamanna í Reykjavík skv. samningum eða kauptöxtum Verkamannafélagsins
Dagsbrúnar.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Jafnframt falla úr gildi lög nr. 2 10. febr. 1957.

Greinargerð.
Um 1. gr.

Lagt er til, að fulltrúum launþega og atvinnurekenda verði fjölgað um 2 og
hljóti Farmanna- og fiskimannasamband íslands annan, en Vinnumálasamband
samvinnufélaganna hinn, en fulltrúum Alþingis hins vegar fækkað um 2. Í ná-
grannalöndum okkar eiga löggjafarþingin enga fulltrúa í stjórnum þeirra stofnana,
sem fara með vinnumiðlun og atvinnuleysistryggingar. Fellt er niður það ákvæði
laganna, að formaður atvinnuleysistryggingasjóðs skuli skipaður úr hópi þeirra
stjórnarmanna, sem kosnir eru af Alþingi.

Um 2. gr.
5. gr. laganna breytist til samræmis við lög um 40 stunda vinnuviku.

Um 3. gr.
Bein afleiðing vinnutímastyttingar .

Um 4. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að bótaréttur glatist ekki, þótt launþegi hafni vinnu í

öðru byggðarlagi. Í nágrannalöndum okkar hefur skylda launþega til þess að taka
vinnu utan heimabyggðar ýmist verið felld úr lögum eða framkvæmd slíkrar vinnu-
filvíaunar stöðvuð að tilhlutan stjórnarvalda. Þykir ekki hæfa að beita launþega
nauðungarflutningum, þegar þeir verða atvinnulausir.

Þá er ákveðið, að vinnumiðlunarskrifstofa kynni sér, hvort vinna sú, er hún
hefur á boðstólum, sé að því er kaup og kjör snertir í samræmi við samninga eða
taxta viðkomandi verkalýðsfélags. Nokkur misbrestur hefur verið á því, að laun-
þegum, sem fengið hafa vinnu að tilhlutan vinnumiðlunarskrifstofa, væri greitt
samkvæmt samningum eða töxtum verkalýðsfélaga.

Um 5. gr.
Núgildandi ákvæði um dagpeningagreiðslur atvinnuleysistryggingasjóðs eru frá

árinu 1969, og hafa grunnupphæðir bóta ekkert hækkað síðan að öðru en vísitölu-
hækkunum.

Í októbermánuði 1969 voru bætur kvæntra bótaþega kr. 341.00 á dag - með
vísítðluuppbót. Þá var kaup hafnarverkamanna í Reykjavík kr. 66.09 á klst., en er
nú kr. 118.09 og hefur því hækkað um 78.7%. Hér er lagt til, að bætur atvinnu-
leysistrygginga hækki í sama hlutfalli og breytist framvegis á sama hátt og kaup
hafnarverkamanna. Núgildandi lög gera ráð fyrir, að iðgjöld atvinnurekenda hækki
sjálfkrafa í hlutfalli við kaup verkamanna, og verður þá að teljast eðlilegt, að
bætur hækki á sama hátt, og þá jafnframt að binda upphæð bóta í lögunum í stað
þess að láta bætur hreyfast á sama hátt og iðgjöld.



Um greiðslugetu sjóðsins þarf ekki að fjölyrða. Hún ætti að aukast í réttu hlut-
falli við hækkun iðgjalda, og útgjöld sjóðsins s.L tvö ár hafa verið mjög lítil, þar
sem atvinnuleysi hefur verið lítið og á flestum stöðum svo til ekkert.


