
Nd. 1137. Nefndarálit
um frv. til 1. um laun starfsmanna ríkisins.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Ég tel þörf á því, að sett verði lög um laun ríkisstarfsmanna í stað launa-
laganna frá 1919. Þau lög eru löngu úrelt orðin, og hefði verið æskilegt, að fyrr en
nú hefði verið að því horfið að setja önnur í þeirra stað.

Það er nauðsynlegt, að sem bezt sé vandað til löggjafar um þetta þýðingarmikla
mál. En mér virðist, að mikið skorti á, að málið hafi fengið þann undirbúning, sem
átt hefði að vera, og það frv. til launalaga, sem hér liggur fyrir, sé því gallað á marg-
an hátt.

Ég vil þá fyrst víkja að því, að frumvarpið fjallar nær eingöngu um einu þátt
málsins, þ. e. launagreiðslurnar til embættis- og starfsmanna ríkisins, en öll ákvæði
vantar í frv. um önnur atriði, sem eru nátengd þessu og ætti að lögfesta samtímis,
svo sem ákvæði um skyldur og réttindi starfsmannanna. Slík ákvæði eru í núgildandi
Jaunalögum. Og í frv. til 1. um starfsmenn ríkisins og laun þeirra, sem samið var af
milliþinganefnd Í launamálum árið 1934, eru ákvæði um öll þau atriði, sem snerta
ráðningu starfsmannanna og kjör þeirra, svo sem veitingu starfa, lausn frá störfum,
aukastörf, skyldur starfsmanna, daglegan starfstíma, launagreiðslur til þeirra o. s.
frv. Þannig átti vitanlega einnig að vinna að málinu nú.

Þú var einnig hin mesta nauðsyn á því, að Í sambandi við þetta mál væri hafin



rækileg rannsókn á þvi, hvernig unnt væri að fækka opinberum störfum og embætt-
um og gera allt starfsmannakerfi ríkisins einfaldara og ódýrara en nú er. Þetta þýð-
ingarmikla atriði hefur algerlega verið vanrækt við undirbúning frumvarpsins.

Við setningu launalaga tel ég m. a. nauðsynlegt, að sérstaklega sé gætt eftirfar-
andi atriða:
1. Að samræmi sé í launum starfsmannanna innbyrðis.
2. Að launin séu ákveðin hæfilega há, miðað við þjóðarhag og tekjur annarra lands-

manna, sérstaklega þeirra, er vinna að framleiðslustörfum.
Um fyrra atriðið er það að segja, að efri deild þingsins gerði talsverðar breyt-

ingar á launum einstakra starfsmanna eða starfshópa frá þvi, sem ákveðið var í frv.
upphaflega. Fjárhagsnefnd þessarar deildar ber einnig fram breytingartill. um til-
færslu nokkurra starfsmanna milli launaflokka. En þótt þessar brtt. verði samþykkt-
ar, get ég búizt við, að hægt verði að benda á dæmi um ósamræmi í launaákvæðum
frv., enda má lengi deila um, hvað rétt sé í þeim efnum, og sýnist jafnan sitt hverjum.

Hitt atriðið, að launin séu ákveðin hæfilega há miðað við þjóðarhag og tekjur
í ramleiðslustéttanna í landinu, tel ég þýðingarmest í sambandi við afgreiðslu málsins.
En svo virðist sem fram hjá því hafi verið gengið við undirbúning og meðferð frum-
varpsins að athuga þessa hlið málsins svo sem vert er.

Þeirri venju hefur verið fylgt að undanförnu að láta launin breytast eftir verð-
lagi á nauðsynjum. Er þetta gert með því að borga uppbót á launin eftir dýrtíðar-
vísitölu. Með þessu er raunverulega stefnt að því að skapa starfsmönnunum óbreyti-
leg lífskjör, hvernig sem öðrum vegnar. í stað þess að halda þessari reglu, vil ég, að
launin verði framvegis látin breytast eftir framleiðslutekjum þjóðarinnar.

Um þessa breytingu var ekki hægt að ná samkomulagi í fjárhagsnefndinni, og
er það fyrst og fremst ágreiningurinn um þetta grundvallaratriði, sem veldur því,
að ég gef út sérstakt nefndarálit. Flyt ég einnig brtt. um þetta efni við 33. gr. frv.,
sem fjallar um verðlagsuppbótina.

Efnaleg afkoma þjóðarinnar byggist á vöruframleiðslu til innanlandsnotkunar
og. útflutnings. Með framleiðslu á vörum til notkunar í landinu sjálfu er að veru-
legum hluta fullnægt þörfum þjóðarinnar fyrir fæði og klæði og einnig að nokkru
fleiri þörfum. En að öðru leyti er vöruþörf landsmanna fullnægt, að svo miklu leyti
sem hægt er hverju sinni, með innflutningi frá öðrum löndum, sem borgaður er með
útfluttum framleiðsluvörum. Annan gjaldeyri hefur þjóðin ekki til að borga með
þessar innfluttu vörur, a. m. k. ekki á venjulegum tímum. Vinna hjá útlendingum
síðustu árin, sem hefur verið borguð með erlendum gjaldeyri, er undantekning.

Vöruframleiðslan er þannig undirstaðan í fjármálalífi þjóðarinnar. A henni hvílir
öll þjóðfélagsbyggingin. Það eru ekki aðeins þeir, sem beinlínis vinna að framleiðslu-
störfunum, sem hafa lífsframfæri sitt þar af. Svo er einnig um alla aðra. Kaupsýslu-
fólk, sem er margt í þessu landi, hefur tekjur sínar af að verzla með Ínnlendar vörur
eða aðfluttan varning, sem borgaður er með innlendum útflutningsvörum. Ríkið og
sveitarfélögin hafa sínar tekjur einnig raunverulega frá framleiðslunni, þótt nokkuð
af þeim fari um hendur milliliða á leið sinni til ríkissjóðsins og sveitarsjóðanna. En
allmikill hluti af tekjum ríkisins fer til að launa starfsmenn þess, og svo er einnig
um tekjur sveitarsjóða. Hér ber því allt að sama brunni. Öll þjóðin lifir af fram-
leiðslunni. Aðrar raunverulegar tekjulindir eru ekki til.

Tekjur þeirra manna, er vinnu við framleiðsluna, fara eftir því, hve mikill arður
er af henni ár hvert. Að vísu er það svo um allmarga, er vinna við framleiðslustörf
nú á timum, að þeir taka ákveðið kaup fyrir vinnu sína hjá svonefndum atvinnu-
rekendum, en vinna ekki að vöruframleiðslu "fyrir eigin reikning". En þegar til
lengdar lætur, hljóta þó tekjur þeirra að fara eftir þvi, hvað framleiðslan gefur af
sér. Þar er ekki, fremur en annars staðar, hægt að taka meira en til er.

Öllum ætti að vera ljóst, hverja 'þýðingu störf þeirra manna, sem vinna að vöru-
framleiðslunni, hafa fyrir þjóðfélagið. En fleiri verk þarf að vinna. Embættis- og
starfsmenn ríkisins gegna einnig nauðsynjastörfum, og sama er að segja um þá, er
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annast nauðsynleg vörukaup, vöru sölu og vöruflutninga fyrir landsmenn. En þar
sem allir þessir menn lifa beint eða óbeint af vöruframleiðslunni, eiga starfslaun
þeirra að fara eftir framleiðslutekjum þjóðarinnar á hverjum tíma. Það er sann-
gjarnasta aðferðin við ákvörðun launa, sem fundin verður, og þetta er einnig örugg-
ast fvrir launamennina.

Afkoma framleiðenda er misjöfn eftir árferði. Þegar erfiðleikar steðja að þeim,
vegna þess að afli og uppskera bregðast eða afurðirnar falla í verði, er sanngjarnt,
að aðrir þegnar þjóðfélagsins taki á sig nokkurn hluta af þeim byrðum. En þegar
vel árar og tekjurnar af framleiðslunni aukast, eiga allir landsmenn að njóta þess.
Framfarir í atvinnuháttum, sem auka þjóðartekjurnar, verða þá einnig öllum til
hagsbóta.

Ekki er mér kunnugt um afstöðu launamanna til þessa máls. Verið getur, að
einhverjir þeirra séu andvígir þeirri tillögu, sem hér er fram borin. E. t. v. álykta
þeir, að með öðrum aðferðum geti þeir tryggt sér hærri laun og bættan hag. En jafn-
vel þótt þeir gætu fengið sett launalög, sem skipuðu fyrir um launagreiðslur, er væru
óeðlilega háar í samanburði við tekjur framleiðenda, þá yrði það skammgóður vermir.
Sá kastali væri byggður í loftinu, undirstöðulaus. og mundi fljótt hrynja yfir höfuð
þeirra. Hagur ríkissjóðs er svo mjög tengdur afkomu framleiðslunnar, að mögu-
leikar hans til að borga laun og annað, sem honum er ætlað að kosta, fara þar eftir.

Sumir halda því fram, að laun ríkisstarfsmanna eigi að vera ákveðin með hlið-
sjón af launagreiðslum fyrir svipuð störf hjá einkafyrirtækjum, t. d. launum verzl-
unarfólks. Um þetta er það að segja, að engin vissa er fyrir, að þær launagreiðslur
séu sanngjarnar nú, miðað við þjóðarhag. En hitt er rétt, að hér á að vera jöfnuður
á. Alþingi á að hafa forustu um að koma á réttlátu launafyrirkomulagi, með því að
ákveða laun ríkisstarfsmanna í samræmi við þjóðarhag. Síðan á að hlutast til um,
ef þörf gerist með afskiptum löggjafarvaldsins, að einstaklingsfyrirtæki taki sömu
stefnu í launamálum. Það er ekki heppilegt, að verzlanir eða önnur fyrirtæki dragi
til sín fólk frá framleiðslustörfum eða úr þjónustu ríkisins með óhóflegum launa-
greiðslum, en láti viðskiptamenn sína borga með óþarflega háu verði á vörum og
þjónustu. Slíkt á ekki að láta afskiptalaust.

Með þeirri tilhögun á launagreiðslum til ríkisstarfsmanna og afskiptum af launa-
málum einstaklingsfyrirtækja, sem hér er stungið upp á, verða tekjur landsmanna
jafnari og skipting þjóðarteknanna réttlátari en ella. Þetta mundi verða til þess að
eyða óánægju, öfund og metingi milli stétta, sem er eitur í þjóðlífinu, ef það fær að
þróast. Með þessu væri einnig mjög dregið úr þeirri hættu, að menn yfirgefi í stórum
stíl einstakar atvinnugreinar, þar sem þörf er fyrir vinnu þeirra, og leiti annarra
starfa, sem e. t. v. eru ekki eins þýðingarmikil fyrir þjóðfélagið, í von um betri kjör
þar.

Tekjur þjóðarinnar af vöruframleiðslu ár hvert er ekki hægt að reikna út fyrr
en árið er liðið. Í þingsályktun um útreikning á framleiðslutekjunum, sem samþykkt
var á Alþingi 5. okt. 1944, er svo fyrir mælt, að útreikningi teknanna skuli lokið Í
septembermánuði árlega fyrir næstliðið ár. Þótti ekki framkvæmanlegt að ljúka þeim
útreikningum á skemmri tíma en 8-9 mánuðum frá árslokum. Af þessu leiðir, að
breytingar á launum, sem eiga að fylgja framleiðslutekjunum, hljóta að koma á eftir
breytingunum á tekjunum. En ekki verður séð, að þetta sé svo þýðingarmikið atriði,
að ástæða sé til að láta það standa í vegi fyrir því, að sú regla verði upp tekin að miða
launagreiðslurnar við tekjur þjóðarinnar af framleiðslustarfseminni.

Það mun engum sérstökum vandkvæðum bundið að reikna út framleiðslutekj-
urnar eftir ákveðnum reglum og þær breytingar, sem verða á þeim frá ári til árs,
en eftir þeim eiga launin að breytast, samkvæmt þeirri tillögu, sem hér er fram borin.
Vil ég leitast við að skýra hér með nokkrum orðum efni þeirrar brtt., sem ég flyt við
33. gr. frv. um þetta mál.

Eins og áður er að vikið, var ríkisstjórninni falið, með þingsályktun, er sam-
þykkt var 5. okt. 1944, að láta reilma út tekjur þjóðarinnar af vöruframleiðslu ár
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hvert, þ. e. verðmæti landbúnaðarvara, sjávarafurða og þeirra iðnaðarvara. sem
mesta þýðingu hafa fyrir þjóðarbúskapinn. í fyrsta sinn á að reikna út framleiðslu-
tekjurnar árin 1943 og 1944, og sé því lokið í septembermánuði 1945. Síðan séu tekj-
urnar reiknaðar út ár hvert þar á eftir eftir sömu reglum. Ég legg til, að byggt verði
á þessum væntanlegu útreikningum, en til viðbótar tekjunum af vöruframleiðslunni
verði taldar tekjur landsmanna fyrir störf hjá útlendingum. Laun fyrir þá vinnu
munu hafa verið allmikil síðustu árin og borguð í erlendum gjaldeyri. Þær tekjur
eru því sambærilegar þeim, sem fást fyrir útflutningsvörurnar, og rétt að telja þær
þar með. Einnig verður að telja með framleiðslutekjunum þann hluta af söluverði
einstakra vörutegunda, sem ríkissjóður hefur borgað. Heildartekjuupphæð hvers
árs verði deilt með tölu landsmanna í byrjun ársins, til þess að fá út meðaltekju-
upphæð á hvern íbúa ár hvert, en eftir þeim tölum reiknast Jaunavísitölur, og gildir
hver vísitala um eins árs skeið. Launavísitala ársins 1944 verði fundin á þann hátt,
eins og segir í brtt., að meðaltekjuupphæð á hvern landsmann á því ári verði marg-
földuð með 256, en útkomunni deilt með meðaltekjuupphæð ársins 1943. Með þeirri
vísitölu, sem þannig verður fundin, verði grunnlaunin, sem ákveðin eru í lögunum,
umreiknuð frá 1. okt 1945 til 1946, en þá komi í gildi ný vísitala (launavísitala árs-
ins 1945), sem fundin verði á sama hátt, og síðan ný vísitala á hverju ári. Með því
ákvæði brtt., að aldrei skuli reiknað með lægri vísitölu en 10,0, er það tryggt, að launin
fari ekki niður fyrir ákveðið lágmark.

Talan 256, sem hér er nefnd og við er miðað, er meðalvísitala framfærslukostn-
aðar árið 1943. Er þetta byggt á því, að grunnlaunin, sem lögákveðin verða, um-
reiknuð með vísitölu 256, hefðu orðið í eðlilegu samræmi við tekjur framleiðenda
árið 194;3. Nú er mér hins vegar ljóst, að til þess að ná því samræmi er óhjákvæmi-
legt að gera breytingar á grunnlaunaákvæðum frv., a. m. k. í flestum launaflokk-
unum. Tillögur um þær breytingar hef ég ekki tilbúnar nú þegar, en mun leggja þær
fram fyrir :3. umræðu málsins, ef þingdeildin samþykkir brtt. mína við 33. gr. frv.,
sem hér hefur verið lýst.

Það er óneitanlega vandasamt að ákveða launin hæfileg í upphafi. Sá vandi
verður helzt leystur með því að hafa til hliðsjónar tekjur þeirra manna, er vinna
að framleiðslustörfum á því ákveðna ári, sem miðað er við.

Skylt er að líta á það, að mörg af þeim störfum, sem ríkið þarf að láta vinna, eru
þannig, að til þess að geta gegnt þeim þurfa menn að eyða löngum tíma og miklum
fjármunum til náms. Þessir embættismenn og aðrir, sem gegna sérstaklega ábyrgðar-
miklum störfum fyrir þjóðfélagið, eiga að njóta hærri launa en þeir, sem starfa að
auðlærðari og vandaminni verkum. Hins vegar eru mörg störf við stofnanir ríkisins
þannig, að þau krefjast ekki meiri eða kostnaðarsamari skólalærdóms en algengt
er og æskilegt, að fólk veiti sér nú á tímum. Svo er t. d. um venjuleg skrifstofustörf.
Þeir, sem hafa hæfileika og löngun til slíkra starfa, munu sjaldan þurfa að kosta meiru
til náms til að geta sinnt þeim, heldur en það fólk, sem aflar sér menntunar Í sjó-
mnnnaskólum, bænda skólum og húsmæðraskólum til undirbúnings ævistarfinu.

Fleira kemur til álita, þegar meta skal, hversu há laun ríkisstarfsmanna eiga að
vera í hlutfalli við tekjur þeirra, er vinna að framleiðslustörfum. Daglegan vinnu-
tíma þessa fólks þarf að bera saman. Þá má á það líta, að skrifstofuvinna er léttari
og hreinlegri heldur en útivinna og framleiðslustörf yfirleitt, og. m. a. þess vegna er
hún mörgum geðfelldari nú á tímum.

Það er engin ný- uppgötvun, sem hér er fram borin, að rétt sé að miða launa-
greiðslur við framleiðslutekjurnar. Tillaga mín er í raun og veru um það að endur-
vekja hina fornu landaura. Tillögur í þessa átt hafa áður komið fram. Í milliþinga-
nefnd Í launamálum, sem starfaði árið 1934, flutti einn nefndarmaðurinn, Arnór Sig-
urjónsson frá Laugum, ákveðnar tillögur um þetta efni, sem birtar eru í áliti nefnd-
arinnar á bls. 199-202. Var það tillaga Arnórs, að reiknað yrði meðalverð íslenzkrar
framleiðslu og rannsakað magn hennar og starfslaunin ákveðin samkvæmt því. Fleiri
hafa hent II þessa leið, bæði fyrr og síðar, og hvatt til þess, að hún yrði farin.
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Í samræmi við aðalbreytingartillögu mína við 33. gr., flyt ég aðra hrtt., um að
lögin öðlist gildi 1. okt. 1945. Er þetta vegna þess, að útreikningi áframleiðslutekjum
þjóðarinnar árið 1944 verður ekki lokið fyrr en í septembermánuði þ. á. eins og áður
segir. Ég leyfi mér því að bera fram við frv. þessar

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Við 33. gr. Greinin orðist svo:

Grunnlaun samkvæmt lögum þessum skal umreikna með launavísitölu, sem
fundin sé eftir ákvæðum þessarar greinar.

Þegar reiknaðar hafa verið tekjur þjóðarinnar af vöruframleiðslu árið 1943,
samkvæmt fyrirmælum þingsályktunar frá 5. okt 1944, skal bæta þar við þeim
upphæðum, sem rikið borgaði til verðlækkunar innan lands á Íslenzkum vörum
af framleiðslu ársins 1943, og enn fremur tekjum landsmanna fyrir störf hjá
útlendingum sama ár. Heildarupphæð tekna samkvæmt framansögðu skal deilt
með tölu landsmanna í ársbyrjun 1943.

Eftir sömu reglum og um getur hér að framan skal reikna tekjur þjóðar-
innar af vöruframleiðslu og vinnu hjá útlendingum árið 1944 og deila útkom-
unni með tölu landsmanna í byrjun þess árs.

Meðaltekjuupphæð ársins 1944 (á hvern landsmann) skal margfalda með
256 og deila útkomuuni með meðaltekjuupphæð ársins 1943. Útkoman verður
launavísitala ársins 1944. Eftir þeirri vísitölu skal umreikna launagreiðslur
(grunnlaunin) á tímabilinu 1. okt. 1945 til jafnlengdar næsta ár, þannig að launa-
upphæðirnar margfaldist með vísitöhrnni og útkoman deilist með 100.

A sama hátt skal síðan finna launavísitölu hvers árs, og umreiknast launin
eftir hverri nýrri vísitölu um eins árs skeið frá 1. okt. ár hvert.

Við umreikning grunnlauna samkvæmt þessari grein skal þó aldrei reiknað
með lægri vísitölu en 100.

2. Við 39. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1945.

Alþingi, 16. febr. 1945.

Skúli Guðmundsson.
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