
33. Frum varp

til laga um  slo fn u n  lífeyrissjóðs fyrir em b æ ttism enn  og um  sk yld u  þeirra til 
að kaupa sjer geym d an  lífeyri.

(L agt fyrir A lþingi 1919.)

1. gr.
Stofna skal sjerstakan sjóð til að tryggja em b æ ttism ön n u m , er láta af 

em bætti sakir elli eða van heilsu , geym d an  lifeyri. Sjóðurinn stendur undir  
um sjón  landsstjórnarinnar, og annast hún reikn ingshald  hans. R ikissjóður  
leggur sjóði þessum  til stofnfje, 50000 kr. í eitt skifti fyrir öll.

2. gr.
L andsstjórnin  k veðu r á m eð reglugerð um  stjórn sjóðsin s og skipulag.

3. gr. '
H ver em bæ ttism aður, er laun  tekur, eftir h in u m  alm en nu  launalögum ,

skal kaupa geym d an  lífeyri i sjóði þeim , er ræ ðir um  í 1. gr., svo  sem  fyrir 
er m æ lt i 4. gr.

4. gr.
T il þess að kaupa lifeyri þann sem  3. gr. ræðir um , skal em bæ ttis- 

m aðurinn  verja 5°/o af árslaunum  sinum .
N ú  nem a árslaunin  m eiru  en 5000 kr., og greiðist þá ekkert gjald af 

því, sem  fram yfir er þessa fjárhæð.
Iðgjöldum  skal halda eftir af launum  em bæ ttism anna.



5. gr.
IJegar em bæ ttism aður fær lausn frá em bæ tti vegna elli eða vanheilsu , 

skal hann  fá greiddan úr sjóðn u m  lífeyri, sem  n em u r 27°/oo af lau n u m  þeim  
sam an lögðu m , sem  em bæ ttism aðurinn  hefir greitt ið g jö ld  af i sjóðinn .

Efrirlaunin  m ega þó aldrei fara fram  úr 3 / i  h ám arkslauna þeirra, er 
em bæ ttism aðurinn  hefir haft.

R ik issjóður ábyrgist greiðslu  lifeyrisins.
L ifeyririnn greiðist m eð 7«  fyrirfram  á hverjum  m ánuði.

6. gr.
X ú  er em bæ ttism aður orðinn  70 ára að aldri, eða sam an lagðu r aldur  

hans og þ jónustutim i er 95 ár, og á hann þá rjett á að fá lausn írá em bæ tti, 
og lífeyri sam kvæ m t lögu m  þessum .

7. gr.
N ú  er em bæ tti lagt n iður, og em b æ ttism aðu rin n  flytst eigi jafnfram t i 

annað em bæ tti, skal hann þá eiga rjett á að fá endurgreidd  úr lifeyrissjóðn-  
um , vaxtalaust og afdráttarlaust, ið gjö ld  þau, er hann hefir greitt í sjóðinn .

8. gr.
Með lögum  þ essum  eru lög nr. 4, 4. m ars 1904 um  skyldu  em bæ ttis- 

m anna til að safna sjer ellistyrk og lög nr. 48, 16. nóvbr. 1907 um ellistyrk  
presta og eftirlaun úr gildi n u m in . N efnd  lög halda þó gildi sín u  fyrir þá em -  
bæ ttism enn sem  sitja í em bæ ttum , þegar þessi lög öð last gildi og eftirlauna- 
rjett eiga, svo og ekkjur þeirra og börn, þó m eð þeim  tak m örk u n um , sem  
settar eru í 8. gr. launalaganna.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Frumvarp þetta er sniðið eftir frumvarpi því um þetta efni, er m illiþinga- 
nefnd sú í launa- og eftirlaunamálinu sam di, er skipuð var með konungsúrskurði 
9. desbr. 1914, og þykir nægja að visa til nefndarálitsins um það mál yfirleitt, 
og til athugasem da nefndarinnar við frumvarp hennar sjerstaklega.

Um einstakar greínir skal þetta tekið fram
Um 1. gr.

Nefndin lagði til, að rikissjóður skyldi greiða 20000 kr. til lifeyrissjóðsins. 
Hjer er lagt til, að tillagið sje 50000 kr. Er sjóðurinn því tryggari, sem hann er 
betur útbúinn i fyrstu. Annars er vísað til athugasem da nefndarinnar um þessa 
grein. þær eru þannig:

»Ástæður fyrir tillögum nefndarinnar um stofnun sjóðs þessa eru áður 
teknar fram, bls. 277— 279, og visast til þeirra.

Eftir eðli sínu og tilgangi á sjóður þessi að vera landsstofnun, og þvi
sjálfgefið, að hann sje undir umsjón landsstjórnarinnar. og er einnig lagt til, að
landsstjórnin annist reikningshald bans, með þvi að gert er ráð fyrir, að það



verði eigi svo um fangsm ikið nje margbrotið, að minsta kosti eigi fyrst um  
sinn, að til þess þurfi að skipa sjerstakan mann.

' Með því að svo er til ætlast, sam kvæm t 5. gr., að landssjóður ábyrgist 
greiðslu lifeyrisins, er auðsætt, að m iklu varðar, að sjóðurinn kom ist þegar i gott 
horf, svo að eigi, eða siður, þurfi að taka til ábyrgðar landssjóðs. Leggur’nefndin 
til, að honum  sje þegar i upphafi lögð nokkur fúlga, i eitt skifti fyrir öll, og tel- 
ur hæfilegt, að þessi upphæð sje ákveðin 20 þús. kr.«

Um 2. og 3. gr.
Við þessar greinar þykir ekki þurfa neitt að athuga.

Um 4. og 5. gr.
Nefndin kom st að þeirri niðurstöðu, að greina embættin sundur í 6 launa- 

flokka, eftir upphæð árgjaldanna, og setti hæsta árgjaldið 186"kr., sem gerði 100 
kr. lífeyri fyrir hvert þjónustuár, m iðað við 4500 kr. árslaun eða hærri, en Iægsta 
árgjaldið var 18 kr. 60 a., m iðað við m inna en 900 kr. árslaun, en lífeyririnn  
svarandi til lægsta árgjaldsins, 10 kr. Árgjöldin eftir tillögum  nefndarinnar námu 
um 3,7 °/» af 2500 kr. árslaunum og þar yfir, en nálægt 3 %  af árslaunum undir 
2500 kr.

í  þessu frumvarpi er lagt til, að iðgjöldin verði nokkru hærri hlutfallslega, 
nefnilega 5 ®/o, en lífeyririnn aftur tiltölulega hærri.

Flokkaskiftingunni er slept.
Að öðru Ieyti er vísað til athugasemda nefndarinnar um þessar greinar.

Um 6. gr.
athugar nefndin þetta:
»Það þykir nauðsynlegt, að ákveða, hvenær em bættismaðurinn eigi kröfu

til að fara að njóta lífeyris. Er um þetta fylgt þeirri reglu, sem gilt hefir hingað
til um lausn frá embætti m eð eftirlaunarjetti, og aldurinn ákveðinn 70 ár.

En með því að kom ið getur fyrir, að embættismaður, sem yngri er en
70 ára, sje orðinn svo bilaður að starfsþreki, að það sje bæði vilji hans sjálfs, 
að hætta starfinu, og hentugra starfsins vegna, að hann láti af því, þótt hann  
ekki beitit vegna vanheilsu geti fengið lausn frá því, þá er það ákvæði sett, að 
þegar aldur og embættisár sam tals verður 95 ár, þá hafi em bættismaðurinn sama 
rjelt og væri hann 70 ára. Þannig gæti þá maður, sem kom ið hefði 25 ára í em- 
bætti, og þjónað hefði embættinu í 35 ár, átt lífeyrisrjelt, þegar hann væri 60 ára. 
Að yngri menn en 25 ára komi í embætti, getur naumast kom ið fyrir, annars- 
staðar en við sím a eða póststörf. En þótt það kæmi þar fyrir, af því svo lítinn  
undirbúning þarf undir starfið, þá gæti þó ekki verið um að ræða, að lífeyris- 
rjetturinn fengist fyr, en m aðurinn væri hátt á sextugs aldri.«

Um 7. gr.
Athugasemd nefndarinnar:
»Ef embætti er lagt niður og embættismaður sá, er í hlut á, fær eigi um  

leið annað embætti, verður að telja rjett, að hann fái endurgoldin iðgjöld þau 
öll, er hann hefir greitt í sjóðinn, vaxtalalaust þó. Taki hann síðar embælti, fer 
um greiðslu hans til sjóðsins, eins og hann þá fyrst hefði kom ið i embætti«.


