
Nd. 363. Nefndarálit

um frv. til laga um opinbera vinnu.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað írv. og hefir ýmislegt við það að athuga, og 
skal hér bent á nokkur atriði.

Ef 8 stunda vinnudagur yrði lögboðinn, eins og í frv. stendur, þá 
getur nefndin ekki fallizt á, að þar sé um um bót að ræða, því hver heil- 
brigður m aður vinnur tiltölulega eins vel í 10 klst. sem 8 slundir. Það er 
þvi auðséð, að m inna verður framkvæmt fyrir það fé, sem rikið leggur fram 
á hverjum  tíma, ef frv. yrði að lögum.

Ef öll dagleg vinna, sem unnin er um fram  8 stundir, er talin til eftir- 
vinnu, þá er þar um kauphækkun að ræða. Á það ber að sjálfsögðu að líta, 
að mótsögn er i því, að lögbjóða 8 stunda vinnudag með það fyrir augum, 
að betur sé unnið tiltölulega fyrir það, en gera þó jafnfram t ráð fyrir eftir- 
vinnu. Sá m aður, sem gerir mikið að því að vinna í eftirvinnu vegna kaups- 
ins, hlýtur þá að vinna m inna daglega hinn lögákveðna tima. Vinnan hlýtur 
að slita kröftum  m annsins jafnt, hvað sem hún heitir.

Nefndin heldur því hiklaust fram, að 10 stunda vinnudagur sé hæfi- 
legur vinnutími. Fjórtán stundir ú r hverjum sólarhring virðist nóg til m atar- 
tima, hvíldar og svefns.

Fjöldinn af bændum  og húsfreyjum landsins leggur miklu meiri vinnu 
á sig en 10 stundir daglega þann tim ann ú r árinu, sem gera m á ráð fyrir, 
að unnt sé að vinna við opinbera vinnu. Hin margvislegu verkefni, sem dag- 
lega liggja fyrir á hverju heimili, útheim ta þetta. 8 stunda vinnudagur við 
opinbera vinnu er spor i áttÍDa til þess að gera það fólk, sem fæst við fram- 
leiðslu, óánægt með hlutskipti sitt, og má gera ráð fyrir, að slikt yrði til þess 
að auka fólksstraum inn úr sveitunum  að m iklum m un, og er þó nóg að gert 
í því efni.

Á það ber að líta i þessu sam bandi, að gera má ráð fyrir, að ekki sé 
mögulegt að vinna meira en hálft árið að þeirri vinnu, sem frv. á við, og er 
þá sýnilegt, að óráðlegt er að nota ekki nem a */» af þeim tim a til þess að 
framkvæm a verkefnin, sem inna þnrf af hendi þjóðarbúinu til hagsældar.

Um kaupgjaldið er það að segja, að réttm æ tt virðist, að það sé eftir 
þvi, sem um  semst á hverjum stað, hvort heldur er um  opinbera vinnu að 
ræða eða hjá einstökum m önnum . Margur er sá m aðurinn, sem kýs heldur 
að fá vinnu um  langan tíma, sé um  áreiðanlegt kaup að ræða, heldur en 
stuttan tim a með hæ rra kaupi og ef til vill óvissara, sem líka er skynsamlegt 
og rétt. Á hinum  ým su stöðum i landinu er mjög misjafnt, hve dýrt er að 
lifa, og hlýtur þá að vera réttm ætt, að kaupið sé misjafnt.

Þá ber á það að líta, m eira en forkólfar jafnaðarm anna gera, hver 
m unur er á verkam önnunum . Annar er lagvirkur og hugsar um, að vinna sin



verði sem mest og bezt. Hinn er klaufvirkur og ef til vill la lur kæruleysingi, 
sem hugsar aðeins um að hanga við vinnuna til þess að fá kaupið. Á milli 
þessara m anna eru mörg stig, sem vinnuveitandi þarf að taka til greina eins 
og unnt er þegar um kaupgreiðslu er að ræða, ef réttlæti á að ríkja. Beztu 
m önnunum  er seint ofborgað sam anborið við þá lökustu. Lögákveðinn kaup- 
taxti, sem eltast á við eftir frum varpinu, stundum  til fjarlægra staða, m undi 
mjög draga ú r vinnulöngun og trúm ennsku betri m annanna, en ýta undir 
óm ennskuna og svikin bjá hinum  lakari.

Af framansögðu leggur meiri hluti nefndarinnar til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 18. ágúst 1931.
Bergur Jónsson, Lárus Helgason, Sveinbjörn Högnason, 

form., með fyrirvara. frsm. fundaskr., með fyrirvara.
Jón ólafsson.

Eg legg til, að hv. deild afgreiði málið með svofelldri rökstuddri

DAGSKRÁ:

1 trausti þess, að stjórnin athugi mál þetta til næsta þings, tekur deildin 
fyrir næsta m ál á dagskrá.

D. u. s.
E inar Arnórsson.


