
Nd. 673. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 10 4. april 1939, um gengisskráningu og ráðstafanir i 
því sambandi.

F rá  fjárhagsnefnd.
1. Á eftir 1. gr. frv. komi ný gr., sem verður 2. gr., svo hljóðandi:

2. gr. laganna skal orða svo:
1. Skipa skal þriggja m anna nefnd, einn eftir tilnefningu hæstaréttar, og 

sé hann formaður, en hina tvo eftir tilnefningu Alþýðusambands íslands og 
Vinnuveitendafélags íslands, og nefnist hún kauplagsnefnd.

2. Kostnaður við nefndina, þar á meðal þóknun til nefndarm anna, greiðist 
ú r  ríkissjóði eftir ákvörðun ráðherra.

3. Nefnd þessi skal, með aðstoð Hagstofu íslands, gera yfirlit um breytingar 
á fram færslukostnaði í Revkjavík 1. dag hvers m ánaðar frá 1. nóvember 1939, 
miðað við meðalverðlag m ánuðina jan.—marz 1939, eftir grundvallarreglum, 
sem nefndin setur.

4. Við þennan útreikning skal sleppt broti ú r stigi, hálfu eða minna, en 
annars hækkað í heilt stig.

5. Kaupgjald þeirra, sem um ræðir í 3. gr., skal breytast frá 1. jan. 1940 að 
telja og síðan 1. apríl, 1. jú lí og 1. okt. sama ár, miðað eftir á við meðalverðlag í 
nóv.—des. 1939, jan.—marz, apríl—júní og jú lí—sept. 1940, samkvæmt eftir- 
farandi reglum :

6. F y rir hvert stig, sem vísitala kauplagsnefndar hæ kkar frá grundvellin-



um jan.—marz 1939 (— 100), skal kaupgjald hækka um 0,5% af kaupinu, ef 
hækkun vísitölunnar nem ur 5 stigum eða meira, en m inna en 10 stigum, en 
fyrir hvert stig, sem vísitalan hæ kkar þar fram  vfir, skal kaupgjald hækka þannig:

1. flokkur 0,8% af kaupi, sem nem ur kr. 1,50 eða m inna á klukkustund,
2. flokkur 0,7% af kaupi, sem nem ur frá kr. 1,51—2,00 á klukkustund, og
3. flokkur 0,55% af kaupi, sem nem ur kr. 2,01 eða m eira á klukkustund.
7. Kaupgjaldshækkun samkvæmt framansögðu skal þó aldrei nema minna 

samtals en:
1 1. flokki % % af kaupgjaldinu fyrir hvert stig vísitölunnar fram  yfir 100, 
í 2. flokki %% og 
í 3. flokki %%.
8. Eftirvinnu-, nætur- og helgidagakaup skal bæta upp með sama hundraðs- 

hluta og venjulegt dagkaup þeirra manna, er fyrir því vinna.
9. Þegar vísitala kauplagsnefndar fer lækkandi, skal reikna uppbót á kaup- 

gjald eftir vísitölunni samkvæmt fram angreindum  reglum frá og með byrjun 
næsta ársfjórðungs, og koma þá ekki til greina ákvæði 7. málsgr. þessarar grein- 
ar um lágm ark uppbótar.

10. Við ákvörðun kaups eftir reglum þessum skal sleppt broti ú r eyri, ef 
það nær ekki hálfum, en annars hækkað í heilan eyri.

11. Kaupgjald í hæ rra flokki skal þó aldrei verða lægra en það, sem greitt 
er í lægra flokki.

12. Kaupgjald það, er ákveðið hefir verið samkvæmt framansögðu, skal 
gilda sem sam ningur til 1. jan. 1941. Gildir þetta jafnt, þó að í samningum séu 
ákvæði um kaupgjaldsbreytingar vegna hæ kkunar eða læ kkunar á fram færslu- 
kostnaði eða gengi. Vilji annarhvor aðili hafa kaupgjald ósamningsbundið frá 
1. jan. 1941, skal hann hafa sagt upp með tveggja mánaða fyrirvara, en eftir 
þann tím a verður uppsagnarfrestur þ rír mánuðir.

13. Heimilt er, með samþykki rík isstjórnarinnar, að greiða sjómönnum á 
ófriðartím um  sérstaka striðsáhættuþóknun og kaupa handa þeim sérstaka stríðs- 
tryggingu. Áhættuþóknun þessi tekur ekki hækkunum  eða lækkunum  samkvæmt 
lögum þessum.

14. Félagsdóm ur sker ú r ágreiningi um kaupgreiðslur samkvæmt þessari 
grein og 2. málsgr. 3. greinar.

2. Við 2. gr. Greinin falli niður.
3. Á eftir 2. gr. frum varpsins bæ tast ný jar greinar:

a. (3. gr.). 3. gr. laganna skal orða svo:
K aupgjaldsákvæði 2. greinar ná til verkam anna, sjóm anna, verk- 

sm iðjufólks og iðnaðarm anna, sem taka kaup sam kvæm t sam ningum  
milli stéttarfélaga og vinnuveitenda eða kauptöxtum , sem stéttarfélög hafa 
sett og giltu fy rir gildistöku laga þessara.

Verði' ný stéttarfélög stofnuð þar, sem stéttarfélag var fyrir, skulu 
félagar þeirra  hafa sam a kaup sem áður hefir gilt í þeirri starfsgrein á 
sam a stað, og tekur kaupið síðan breytingum  samkv. 2. gr. Nú hefir ekki 
áður verið stéttarfélag í starfsgrein hins ný ja  félags, og skal þá leggja 
hið upphaflega sam nings- eða kauptax takaup  félagsins til grundvallar við 
útreikning á kaupgjaldsbreytingum  samkv. 2. gr.

Nú er kaup greitt að nokkru eða öllu leyti með hlunnindum , svo sem 
fæði, húsnæði, aflaverðlaunum , þjórfé, ágóðahluta o. þ. u. 1., eða verk eru 
unnin í ákvæðisvinnu, og skal þá taka  upp sérstaka sam ninga um, hvernig 
kaupgreiðslur til þeirra  m anna verði sam ræ m dar ákvæðum  þessara laga 
um kaupgjaldsbreytingar. Náist ekki sam kom ulag milli aðila um  þessa 
samræiningu, skal slíkur ágreiningur ú rskurðaður af kauplagsnefnd, á- 
sam t einum  fu lltrúa frá  hvorum  málsaðila, sem þeir tilnefna sjálfir, og ræð- 
ur afl atkvæða.



Þegar kaup er ákveðið fyrir dag, viku, m ánuð eða ár, skal kauplags- 
nefnd ú rskurða ágreining, sem rísa kann  um  það, hvernig kaupið breyt- 
ist í sam ræm i við breytingar á tim akaupi samkv. 2. gr.

K aupákvarðanir samkv. 3. og 4. m álsgr. þessarar greinar teljast ganga 
í gildi fyrsta  dag þess m ánaðar, þegar ú rsku rðar er beiðzt.

b. (4. gr.). Á eftir 3. gr. laganna kem ur ný grein, er verður 4. grein, svo
hljóðandi:

Á árinu  1940 er óheimilt að hæ kka kaupgjald  í landinu meira en 
svarar til þe irrar hæ kkunar, sem ákveðin er í 2. gr. laga þessara.

Sam ningsbundnar greiðslur frá  sjúkrasam lögum  fyrir unnin störf 
skulu óbreyttar meðan núgildandi sam ningar standa, þ rá tt fyrir það, þótt 
ákvæði séu í sam ningunum  um breytingar vegna hæ kkunar eða lækk- 
unar á fram fæ rslukostnaði eða gengi. Sam ningum  þessum  iná segja upp 
með þriggja m ánaða uppsagnarfresti, þó að lengri frestur hafi verið 
ákveðinn.

c. (5. gr.). 4. gr. laganna verður 5. gr.
d. (6. g r.). 5. gr. laganna fellur niður.
Á eftir 3. gr. frum v. kem ur ný grein, svo hljóðandi:

Þegar lög þessi hafa  hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn
í lög n r. 10 4. apríl 1939 og gefa þau ú t svo breytt.

G ieinatala frv. breytist samkv. atkvæðagreiðslu.


