
Nd. 323. Nefndará1it [59. mál]
um frv. til 1. um vinnumiðlun.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Með frv. þessu er gert ráð fyrir, að ríkisvaldið felli niður öll afskipti af vinnu-
miðlun í landinu og leggi það á vald bæjarstjórna, hvort slíkri starfsemi er haldið
uppi eða ekki. Mun ráðstöfun þessi vafalaust hafa i för með sér, að dregið verður
úr þessari starfsemi frá þvi, sem verið hefur. Hér er stefnt í þveröfuga átt við það,
sem æskilegt væri, og tekin upp stefna, sem er gerólíkþeirri, sem nú er uppi í þess-
um málum í nálægum menningarlöndum. Það var mikilvægt framfaraspor i félags-
málum, þegar sett voru lög um vinnumiðlun 1935 og komið á fót vinnumiðlunar-
skrifstofum í ýmsum kaupstöðum. Þjóðfélaginu er það geipidýrt að láta vinnuafl
ónotað eða illa hagnýtt og raunar dýrara en talið verður í krónum og aurum. Öflug
vinnumiðlun stuðlar mjög að hagkvæmri hagnýtingu vinnuaflsins og hefur því mikla
þýðingu, bæði þjóðhagslega og félagslega. Þetta hafa allar menuingarþjóðir gert sér
ljóst og því talið sjálfsagt að halda uppi sem fullkomnastri vinnumiðlun. Alþjóða-
vinnumálastofnunin. sem Ísland er aðili að, hefur talið mál þetta svo mikilvægt, að
hún hefur séð ástæðu til þess að gera alþjóðasamþykkt um skipulagningu vinnu-
miðlunar í því skyni, að aðildarríkin efli þessa starfsemi sem mest. A þingi stofn-
unarinnar, sem haldið var í San Fransisco sumarið Hl48, var samþykkt samhljóða
frumvarp að alþjóðasamþykkt um vinnumiðlun. Var þar fyrst og fremst gert ráð
fyrir því, að sérhvert ríki innan vébanda stofnunarinnar héldi uppi víðtækri vinnu-
miðlun, og enn fremur settar um hana ýmsar reglur til að tryggja, að hún kæmi að
sem beztuni notum. Hafa þingmenn átt þess kost að kynnast reglum þessum, þar eð
skýrslu um störf þingsins hcfur verið útbýtt sem þingskjali nr. 33. ísland átti full-
trúa á þingi þessu, og voru reglurnar samþykktar með atkvæði íslands. Atkvæði
Íslands á þinginu mun að vísu ekki vera réttarlega skuldbindandi fyrir rfkisstjórrrina,
fyrr en samþykktin hefur verið staðfest á Alþingi, en það hefur ekki verið gert. En
óviðkunnanlegt er það og óeðlilegt, að sama ráðuneytið, sem sendir fulltrúa á al-
þjóðaþing og fellst á, að þeir gerist aðilar að mikilvægri alþjóðasamþykkt, skuli
rétt it eftir standa að lagabreytingu, sem gengur í þvcrðfuga átt við stefnu alþjóða-
samþykktarinnar.

Frv. þetta er ekki borið fram vegna almennra ÓSIUl kaupstaðanna um að takast
þessa starfsemi á hendur. Ýmsir þeirra hafa þvert á móti þegar andmælt frv. Sparn-



aður ríkissjóðs vegna frv. er hverfandi lítill og sparnaður opinberra sjóða í heild
enginn, nema afleiðingin verði sú, að dregið verði verulega úr vinnumiðluninni.
en það mun fljótlega reynast margfalt dýrara en nemur þeim fáu krónum, sem
sparaðar yrðu.

A undanförnum hálfum öðrum áratug hafa hér verið stigin mörg merk spor fram
á við í félagsmálum. Ef frv. þetta yrði samþykkt, yrði stigið spor aftur á bak.
A slíkt getur Alþýðuflokkurinn ekki fallizt. Og það er þeim mun vnrhugaverðarn
að stíga þetta spor aftur á bak nú sem þörfin á öflugri vinnumiðlun er mun brýnni
en verið hefur undanfarin ár, þar eð horfur í atvinnumálum eru nú uggvænlegar
og atvinnuleysi sverfur að víða um land. Alþýðuflokkurinn telur, að Alþingi eigi
að bregðast við hinu nýja viðhorfi í atvinnumálum á allt annan hátt en þann að
reyna að spara smávægilegar fjárupphæðir til vinnumiðlunar. Hann telur þvert
á móti nauðsynlegt að auka vinnumiðlunina og gera ýmsar aðrar ráðstafanir til þess,
að unnt verði að koma algerlega í veg fyrir atvinnuleysi og þá sóun og það böl,
sem því er samfara. í því skyni er m. a. nauðsynlegt að hafa glöggt yfirlit yfir vinnu-
afl þjóðarinnar, ráðstöfun þess og launakjör í landinu. Vinnumiðlunarskrifstofunum
hefur verið ætlað að vinna að slíku, en það hefur ekki verið gert. Til þess að tryggja
skynsamlega hagnýtingu vinnuaflsins er og nauðsynlegt að taka upp leiðbeiningar
um stöðuval og vinnuþjálfun og þá ekki siður að gera öflugar ráðstafanir til þess
að veita öryrkjum kost á vinnu við sitt hæfi, ekki aðeins til þess að tryggja hag-
nýtingu vinnuafls, sem ella væri ónotað, og Inda hag öryrkjanna, heldur einnig
til þess að auka lífsþrótt þeirra. Jafnframt ber svo brýna nauðsyn til, að efnt sé til
unglingavinnu, en á síðastliðnu sumri bar einmitt verulega it því, að unglingum
reyndist erfitt að fá vinnu við sitt hæfi.

Til þess að marka þá stefnu sem Alþýðuflokkurinn telur að fylgja eigi Í stað
þeirrar stefnu, sem mótar þetta frv., mun af hálfu Alþýðuflokksins verða flutt frv.
um, að komið verði á fót Atvinnustofnun ríkisins, er hafi þessi verkefni með höndum:

1) Skráningu vinnuafls þjóðarinnar og samningu launaskýrslna.
2) Atvinnuleysisskráningu.
3) Vinnumiðlun.
4) Leiðbeiningar um stöðuval.
5) Vinnuþjálfun.
6) Öryrkjavinnu.
7) Unglingavinnu.
8) Ráðstöfun þess fjár, sem veitt er í fjárlögum til framleiðslu- eða atvinnu-

aukningar.

Alþýðuflokkurinn telur, að miðað við horfur þær, sem nú eru framundan i at-
vinnumálum, væru slíkar ráðstafanir nauðsynlegar, en ckk i samþykkt frv. þess,
sem hér liggur fyrir. Það á að auka vinnumiðluuinu og gera aðrar ráðstafanir til
þess að stuðla að betri hagnýtingu vinnuaflsins og koma Í veg fyrir at vinnuleysi,
en ekki að gera ráðstafanir, sem stefna í öfuga átt.

Þess vegna legg ég til, að frv. verði fellt.

Alþingi, H. des, 1950.

Gylfi Þ. Gislason.


