
sþ. 121. Nefndarálit [25. mál]
um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að halda áfram að greiða uppbætur
á laun opinberra starfsmanna.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Þáltill. þessari var að lokinni fyrri umræðu vísað til nefndarinnar þann 28. f. m,
Hefur nefndin rætt till. alls á fimm fundum. Safnað hefur verið ýmsum gögnum í
málinu, m. a. nefndaráliti frá þeirri nefnd, sem stjórnskipuð var á s. 1. sumri til þess
að rannsaka kaup og kjör starfsmanna ríkisins með hliðsjón af þál. frá 18. maí s. l.
nm heimild fyrir ríkisstjórnina til að greiða uppbætur á laun opinberra starfs-
manna, svo og bréfum og úrskurði ráðuneytisins í sambandi við störf þessarar
nefndar. Þá hefur nefndin einnig kynnt sér sérálit hr. alþm. Skúla Guðmundssonar,
en hann var einn af þeim, sem skipaðir voru í hina stjórnskipuðu nefnd, og starfaði
í henni á tímabili. Rætt hefur og verið við fjármálaráðherra um málið og enn fremur
við formann stjórnar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu tillögunnar. Getur meiri hl.
ekki mælt með samþykkt hennar. Tveir nefndarmenn (JR og ErlÞ) vilja láta samþ.
hana óbreytta, en einn nefndarmanna (AS) vill láta samþykkja hana með einhverjum
breytingum. Munu þeir því skila sérstöku nefndaráliti.

Forsaga þessa máls er sú, að þál., sem samþykkt var þann 18. maí um sama
efni, var borin fram eftir að gengið hafði verið frá fjárlögum fyrir yfirstandandi ár.
Voru þ~í engar ráðstafanir gerðar til tekjuöflunar á móti útgjöldum, sem af sam-
þykkt hennar kynni að leiða. Flutningsmenn bentu þó á ákveðinn tekjustofn í grein-
argerð fyrir tillögunni. Benti þetta til þess, að upphæð sú, 4 millj. kr., sem tekin er
upp í tillöguna, skuli vera hin endanlega uppbótargreiðsla á launin á yfirstandandi
ári, enda kom það hvergi fram í umræðum um málið, að nokkuð annað kæmi til
greina. Mál þetta kom svo seint fram á þinginu, að ekki gafst neinn tími til þess
fyrir fjárveitinganefnd að athuga tillöguna eða gefa út álit um hana. Benti form.
nefndarinnar á það í umræðunum, hversu óverjandi það væri að afgreiða svo stórt
fjárhagsmál án þess að láta það fá þinglega meðferð. Við atkvæðagreiðslu lýsti fjár-
málaráðherra því yfir, að hann mundi því aðeins greiða upphæðina, að til væri fé í
ríkissjóði af tekjum ársins fram yfir útgjöld, þar sem ekki væri séð fyrir tekjum til
þess að mæta þessum útgjöldum, og að þetta mundi ekki verða ljóst fyrr en í lok
ársins. Greiðir hann síðan atkvæði á móti þál. Sama gerir meiri hl. fjvn. og enn
fremur meiri hl. þeirra þingmanna, sem studdu ríkisstjórnina og báru ábyrgð á fjár-
málaafgreiðslunni, þar á meðal helmingur sjálfrar ríkisstjórnarinnar. Með tilvísun
til þess, sem hér hefur verið sagt, höfðu þingmenn fulla ástæðu til að halda, að því
mætti örugglega treysta:
1. að engin uppbótargreiðsla yrði látin fara fram fyrr en full óhlutdræg rannsókn
hefði verið látin fara fram á kaupi og kjörum starfsmanna ríkisins á þann hátt,
sem ákveðið er í tillögugreininni ;



2. að engar uppbótagreiðslur yrðu látnar fara fram fyrr en vitað var, að greiðslu-
jöfnuður ársins væri það miklu hagstæðari en gert var ráð fyrir í fjárlögum
sem uppbótunum næmi;

3. að fyrir lægju ágreiningslausar tillögur frá stjórn Bandalags starfsmanna ríkis
og bæja um það, hverjir skyldu fá uppbætur og eftir hvaða reglum;

4. að aldrei kæmi til mála að greiða meira en þær 4 millj. kr. í uppbætur á þ. á.,
sem þáltill. heimilar.

Í framkvæmdinni eru hins vegar öll þessi atriði ýmist sniðgengin eða brotin.
Í fyrsta lagi kemur hin stjórnskipaða nefnd sér ekki saman um starfsgrundvöll til
undirbúnings sjálfri rannsókninni, sem veldur þVÍ, að einn nefndarmanna segir sig
úr nefndinni. Fjármálaráðherra gefur út úrskurð um deiluatriðið og ákveður með
honum starfsgrundvöll nefndarinnar, sem þó verður að teljast mjög vafasamur með
tilliti til þál. og eðlis málsins í heild. Í öðru lagi er sá samanburður, sem gerður er af
nefndinni, Í mörgum tilfellum mjög hæpinn, að ekki sé fastara að orði kveðið, enda
treystir nefndin sér ekki til þess að gera neinar ákveðnar tillögur um uppbætur, en
lætur sér nægja að fella þann dóm, að sanngjarnt sé, að laun starfsmanna ríkisins
verði eitthvað bætt upp. í þriðja lagi gerir stjórn bandalagsins engar tillögur um
skiptingu á þeim 4 millj., sem ætlaðar voru til uppbótunna. heldur um skiptingu it
allt annarri og miklu. hærri upphæð, sem ríkisstjórninni að sjálfsögðu bar að hafna.
Í fjórða lagi var ekkert um það vitað, er fyrsta uppbótagreiðsla fór fram, hvernig
afkoma ríkissjóðs yrði á þ. á., og það er ekki vitað enn þá, þótt nú sé búið að greiða
út miklu hærri upphæð en heimilt var. í fimmta lagi hefur þegar verið greidd meira
en 1millj. kr. fram yfir heimildarupphæðina.

Allt þetta færði málið á það stig, að starfsmenn ríkisins telja sig eiga kröfu á því,
að fá nú og framvegis 20% launauppbót í stað 8,33% samkv. hámarksákvæðum þál.,
sem bein afleiðing af þessu er svo þáltill. á þskj. 29 fram borin.

Verði þáltill. samþykkt eins og hún liggur fyrir á þskj. 29, er ljóst:
1. að rúmlega 6 millj. kr. verður varið á þ. á. til uppbóta á laun starfsmanna ríkis-
ins í stað 4 millj., sem ákveðið var sem hámark með þál. frá 18. maí s.l., og það
alveg eins þótt allt sé í óvissu: um afkomu ríkissjóðs á árinu. Gæti því vel farið
svo, að bæta verði á árinu allri þessari upphæð við aðrar skuldir ríkissjóðs;

2. að gerð verður krafa um það, að haldið verði áfram allt næsta ár að greiða 20%
uppbót á laun starfsmanna ríkisins. Mundi þetta nema 12-15 millj. kr. á því ári.
A fjárlagafrv. fyrir næsta ár er ekki gert ráð fyrir þessum útgjöldum, og verður
því að áætla tekjur á móti með nýjum tollum eða sköttum, nema niður verði
felldir aðrir útgjaldaliðir frv., sem ekki mun reynast auðvelt, ef marka má
reynslu undanfarinna ára;

3. að búast má við, að gerð verði krafa um sömu uppbætur, svo sem eðlilegt er,
á öll eftirlaun og allan örorku- og ellilífeyri og aðra þá styrki, sem þeir þegnar
þjóðfélagsins, sem ekki eru á betri vegi staddir, hafa sér einvörðungu til lífs-
viðurværis, og yrði þá erfitt að standa á móti þeim kröfum, en það mundi aftur
hafa í för með sér milljónaútgjöld fyrir ríkissjóðinn, bæjar- og sveitasjóðina;

4. að slík almenn launahækkun starfsmanna ríkisins mundi óhjákvæmilega kalla
á almenna launahækkun í landinu, til samræmingar við kjör þessara manna og
á þann hátt torvelda stórkostlega lækkun dýrtíðarinnar, sem allir virðast þó
vera sammála um, að verði að koma, ef bjarga á atvinnuvegunum, sem vitað er,
að eru meginstoðirnar undir tekjuöflun ríkisins;

5. að sú stefna, sem hér er tekin upp, að breyta gildandi launalögum með ein-
faldri þál., er svo skaðleg fyrir fjárhagskerfi ríkisins og getur haft svo afdrifa-
ríkar afleiðingar í för með sér, að alvarlega verður að vara við því að fara inn
á slíka braut í afgreiðslu fjárfrekra mála.

Meiri hl. nefndarinnar vill benda á, að fjvn. bar fram á Alþingi árið 1944 till.
til þál. á þskj. 1163 um athugun á starfskerfi og rekstrargjöldum ríkisins, þar sem



ríkisstjórninni var falið að láta athuga, hvernig unnt væri að draga verulega úr
rekstrargjöldum ríkisins og ríkisstofnana. Jafnframt bendir n. á ákveðnar leiðir i
málinu og setur fram traustan og öruggan rökstuðning fyrir tillögunum. Meiri hl.
fjvn. hefur síðan á hverju ári minnt á þá ríku þörf á framkvæmd þessa máls og
leyfir sér enn að benda á, hversu rík nauðsyn það er að koma þessum málum í það
horf, sem lagt er til í fyrrnefndri þál. Allar fyrrverandi ríkisstjórnir hafa haft það
á stefnuskrá sinni að stöðva dýrtíðina og draga úr henni, ef unnt væri, og fyrrver-
andi ríkisstjórn var raunverulega mynduð til þess fyrst og fremst að leysa þennan
vanda. Mikill meiri hluti þjóðarinnar krefst þess, að fyrstu sporin í þessa átt verði
stigin af sjálfu ríkisvaldinu, þ. e. að allur rekstrarkostnaður ríkisins verði minnk-
aður eftir því, sem frekast er unnt. Stýfing vísitöluuppbótar við 300 stig var merka sta
tilraunin í þessa átt. Er það raunverulega sú eina kjaraskerðing, sem starfsmenn
ríkisins hafa orðið fyrir síðan 1945, að launalögin voru sett. Samþykkt þeirrar
þáltill., sem hér um ræðir, er ekki einasta að afnema þessi lagafyrirmæli fyrir
ákveðnar stéttir, heldur er hér beinlínis lagt fyrir ríkisstjórnina að reikna með 360
stiga vísitölu á laun starfsmanna ríkisins, eða um 22 stigum hærra en vísitalan er
reiknuð af hagstofunni að vera nú í landinu.

Meiri hl. nefndarinnar lítur svo á, að það sé allt önnur og heppilegri stefna, sem
nú eigi að taka í dýrtíðarmálunum og í fjárhagsmálum þjóðarinnar yfirleitt, og
telur, eins og áður er fram tekið, að samþykkt þessarar tillögu torveldi lausn dýr-
tíðarmálanna á Alþingi, og leggur því til, að þáltill. verði felld.
, Einstakir nefndarmenn eru þó ábundnir af því að fylgja breytingartillögum,

sem fram kynnu að koma.
Alþingi, 16. des. 1949.
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