
Nd. 584. Nefndarálit [159. mál]
um frv. til I. um þingfararkaup alþingismanna.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað frv. og ekki orðið sammála um afgreiðslu þess. Minni
hl., Áki Jakobsson, skilar sérstöku áliti.

Meiri hl. er þeirrar skoðunar, að ástæða væri til endurskoðunar á þeim reglum,
sem fylgt hefur verið um þingfararkaup alþingismanna. Snertir það ekki eingöngu
daglegar kaupgreiðslur fyrir þingstörfin, heldur einnig mismunandi aðstöðu þing-
manna, hvernig greiðslu fyrir þingstörfin er háttað, svo og ýmis önnur atriði.

Augljóst er, að langverst eru þeir þingmenn settir nú, sem búsettir eru utan
Reykjavíkur og þurfa að kaupa sér vinnukraft til þess að sinna venjulegum störf-
um sínum heima, meðan þeir sitja á þingi, því að vegna annars kaupgjalds Í land-
inu hrekkur þingfararkaupið oft mjög skammt til þess að mæta slíkum kostnaði,
sem þingmaður hefur af fjarvist sinni að heiman. Að sjálfsögðu fellur einnig kostn-
aður af líkum toga og einnig annars eðlis á þingmenn, sem búsettir eru í Reykjavík.

Þá bera fylgiskjöl frv. með sér, að víða Í nágrannalöndunum er kaup þingmanna
miðað við ákveðin árslaun, hvort sem þingið stendur lengur eða skemur, og mætti
vel athuga slíkt fyrirkomulag hér.

En enda þótt málið verðs kuldi þannig íhugun af ýmsum ástæðum, telur meiri
hl. samt, með hliðsjón af öðrum aðstæðum í þjóðfélaginu, að ekki sé tímabært að
afgreiða málið.

Dýrtíðarmálin eru eitt erfiðasta viðfangsefnið nú vegna hins háa kaupgjalds
og verðlags í landinu, sem torveldar sölu útflutningsafurða okkar í samkeppni við
aðrar þjóðir. Það er veigamikið atriði, að stéttum og starfsmönnum þjóðfélagsins
skiljist, að þegar þannig stendur á, verður að draga úr kapphlaupinu innanlands,
jafnvel þótt kröfurnar séu stílaðar til samræmingar og lagfæringar við aðra.

Af þessum sökum leggur meiri hl. til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi
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væru réttlátar Í samanburði við kaup og kjör almennt, telur deildin samt sem áður
ekki tímabærar slíkar leiðréttingar, meðan nauðsyn krefur vegna fjárhagsörðug-
leika, að tilkostnaður hækki ekki við rekstur þess opinbera og atvinnuvega lands-
manna, og tekur þVÍ fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 26. apríl 1949.
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