
sþ. 172. Nefndarálit
um till. til þál. um greiðslu sérstakrar launauppbótar til embættis- og starfsmanna
ríkisíns vegna barna áframfærslualdri.

Frá minni hluta fjárveitinganefndar.

Þegar verið var á síðasta þingi að ræða um afgreiðslu fjárlaga fyrir yfirstand-
andi ár, gerði fjármálaráðherra grein fyrir því í fjárveitinganefnd, að ríkisstjórnin
ætlaði að láta niður falla að nota heimild þá, er hún hefði til greiðslu sérstakrar
launauppbótar til embættis- og starfsmanna ríktsíns vegna barna á framfærslualdrí,
og hefði stjórnin því ekki tekið upp í fjárlagafrv. neina fjárveitingu í þessu skyni.
Sætti þetta engum mótmælum í nefndinni, enda komu þar engar tillögur fram um
að breyta þessu. Í meðferð Alþingis við fjárlagaafgreiðsluna komu ekki heldur fram
neinar raddir eða tillögur, sem bentu til þess, að þessi ákvörðun ríkisstjórnarinnar
væri í andstöðu við þingviljann.

Heimildin til handa ríkisstjórninni til greiðslu á barnameðlögum var samþykkt
á vorþinginu 1942. Höfðu fulltrúar frá Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja farið
fram á það við Alþingi, að grunnlaun starfsmanna ríkisins yrðu hækkuð. Alþingi
gat ekki orðið við þessum tilmælum, en í þess stað var ríkisstjórninni heimilað að
greiða embættis- og starfsmönnum ríkisins 300 kr. á ári með hverju barni ~irra á
íramfærslualdri. En er þing kom aftur saman síðar á árinu 1942, var samþykkt að
hækka grunnlaun embættis- og starfsmanna ríkisins þannig, að þeim var greidd
aukauppbót á launin, 25-30%, og skyldi þessi uppbót lögð við grunnlaunin, áður
en dýrtíðaruppbótin væri reiknuð á launin.

Í greinargerð fyrir þingsályktunartillögu þeirri, sem hér um ræðir, er talið, að
kostnaður ríkissjóðs af þessum greiðslum hafi numið s. I. ár 225 þús. kr. Þetta er
mjög villandi. Í fyrsta lagi af því, að samkvæmt upplýsingum, sem minni hlutinn
hefur fengið hjá fjármálaráðherra, er ekki enn búið að greiða barnameðlög þessi að
fullu fyrir s. I. ár. Árið 1942 nam upphæð sú, sem greidd var í þessu skyni beint úr
ríkissjóði um hendur ríkisféhirðis, 288 þús. kr. Í öðru lagi eru þessar upplýsingar
villandi, hvort árið sem tekið er, af því að í þessum upphæðum felast ekki barna-
meðlög þau, sem greidd eru starfsmönnum við fjölmennar ríkisstofnanir, eins og
1. d. póst og síma, útvarp og einkasölu r ríkisins. Þessar stofnanir greiða þessa barna-
uppeldisstyrki eins og launin beint til starfsmanna sinna. Hve þessar greiðslur
stofnananna hafa numið miklu hvort árið, er minni hlutanum ekki kunnugt um, en
ekki er ólíklegt, að það sé upp undir 200 þús. kr. á ári, og hækkar þá heildarupphæðin
sem því nemur.

Framkvæmdum í þessum greiðslum samkv. fyrr um getinni heimild hefur ríkis-
stjórnin hagað þannig, að þeir einir hafa orðið hennar aðnjótandi, sem hafa haft
aðalstarf sitt hjá ríkinu. En samkvæmt orðalagi þessarar þingsályktunartillögu
hljóta allir þennan rétt, sem hafa á hendi einhver störf fyrir ríkið, þótt smávægileg
séu. Hve mikið þetta mundi hækka útgjöldin er vitanlega ekki hægt að segja fyrir
fram.

Minni hlutinn lítur svo á, að með grunn launahækkun þeirri, sem samþykkt var
á Alþingi síðari hluta ársins 1942, hafi niður fallið ástæðan fyrir þessum greiðslum,
og í öðru lagi hafi Alþingi við afgreiðslu fjárlaga fyrir yfirstandandi ár ætlazt til
þess, að þessar greiðslur féllu með öllu niður, þar sem engin fjárveiting var tekin
npp i fjárlög í þessu skyni.

Af þessum ástæðum getur minni hlutinn ekki fallizt á, að samþykkja beri þá
tillögu þessa.

Alþingi, 6. marz 1944.

Pétur Ottesen,
form., frsm.

Helgi Jónasson,
funda skr., með fyrirv.

Jónas Jónsson. Þorst, Þorsteinsson,


