
Nd. 1143. Nefndarálit
mn frv. til l. um laun starfsmanna ríkisins.

Frá meiri hl. fjárhagsnef'ndar.

Það eru nú liðnir nær fl mánuðir, síðan mál þetta kom fram á Alþingi. Frum-
varpinu var útbýtt í efri deild Alþingis 19. sept. s. 1. og vísað þar til nefndar 22. s. 111.

En afgreiðslu frá þeirri deild fékk það ekki fyrr en 29. f. m. Og til fjárhagsnefndar
neðri deildar var því vísað 31. s. m. Nefndin hefur því haft mjög nauman tíma til
að vinna að því, og verður það að vera henni til málsbótar, ef svo reynist, að nokkurs
flausturs kenni í afgreiðslu þess. Hins vegar þótti ekki annað fært en hraða afgreiðslu
málsins sem mest, svo að þingið þyrfti ekki að eiga enn lengri setu aðeins vegna
þessa eina máls.

Nefndin hefur ekki getað orðið alls kostar sammála um afgreiðslu málsins. Tveir
nefndarmanna (JPálm og SkG) munu vera mótfallnir afgreiðslu þess að svo komnu.
og munu þeir gera grein fyrir afstöðu sinni í sérstökum nefndarálitum. Meiri hluti
nefndarinnar, sem undir þetta álit ritar, telur hins vegar brýna nauðsyn á því, að
sett verði ný launalög nú þegar, og mælir með því, að frumvarpið verði samþykkt
með nokkrum breytingum.

Það er kunnara en frá þurfi að segja, að launamál ríkisins eru á hinni mestu
ringulreið. Launalög þau, sem nú eru í gildi að nafninu til, eru frá árinu 1919, og
eru þau orðin svo langt á eftir tímanum, að ókleift hefur reynzt að fara eftir þeim,
og hefur í framkvæmdinni ekki orðið hjá því komizt að fara á snið við þau í sívax-
andi mæli. Alþingi hefur líka séð þá nauðsyn, sem á því er að kippa þessu í lag og
ár eftir ár skorað á rfkisstjórnina að undirbúa nýja launalöggjöf. Og það er auð-
sætt, að því lengur sem það dregst, að ný launalög verði sett, því meiri verður ringul-
reiðin og því tilfinnanlegra misréttið, sem af því leiðir, að einstökum stéttum og starfs-
mönnum, sem fastast ganga eftir kjarabótum sér til handa, verður meira ágengt í því
efni en öðrum, sem hóglátari eru. Og hefur nefndum þeim, sem að endurskoðun
launalöggjafarínnar hafa unnið að þessu sinni, bæði utan þings og innan, orðið
starfið lærdómsríkt um þá hluti, og hjá því getur heldur ekki farið, að launalög þau.
sem nú verða sett, beri þess nokkur merki. Og enginn vafi er á því. að einmitt fyrir
þá sök, í hvert horf var komið í þessu efni, muni laun opinberra starfsmanna verða
ákveðin hærri yfirleitt í launalögunum en líldegt má telja. að orðið hefði, ef mismun-
nrinn í launagreiðslunum hefði ekki fengið að þróast eins lengi og raun hefur orðið á.
því fer þannig fjarri, að nokkrar líkur séu til þess, að sparnaður geti orðið af því
fyrir ríkissjóð að fresta setningu nýrra launalaga. og má miklu fremur gera ráð fyrir
því gagnstæða.

Nefndin hefur ekki komizt hjá því að gera nokkrar breytingartillögur við frum-
varpið, og eru þær fluttar á sérstöku þingskjali af nefndinni í heild. Ýmsar þessar
tillögur eru þó þannig til orðnar, að þær hafa aðeins náð samþykki meiri hluta
nefndarmannanna allra, ýmist okkar þriggja, sem skipum þann meiri hluta nefnd-
arinnar, sem að þessu áliti stendur, eða eins eða fleiri okkar og hinna beggja, sem á
móti málinu leggjast, eða annars þeirra, og áskilja nefndarmenn sér hver um sig rétt
til þess að greiða atkvæði gegn þeim tillögum, sem þeir hafa ekki greitt atkvæði Í
nefndinni.

Að lokum skal það tekið fram, að gera má ráð fyrir frekari breytingartillögum
við frumvarpið frá meiri hluta nefndarinnar til þriðju umræðu.

Alþingi, 16. febr. 1945 .
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