
Ed. 404. Nefndarálit [93. mál]
nm frv. til laga um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna.

Frá fjárhagsnefnd.

Frumvarpi þessu, sem er stjórnarfrumvarp, var visað til fjárhagsnefndar 9.
nóv. s. l. Eftir að nefndin hafði athugað frumvarpið og séð á þvi ýmsa misbresti,
sendi hún það, 24. nóv., Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja til umsagnar. Stjórn
bandalagsins sendi nefndinni umsögn, dags. 2. des., ásamt nokkrum tillögum um
breytingar á frumvarpinu. Seinna komu svo að ósk nefndarinnar þrír fulltrúar frá
bandalaginu á fund hjá henni til viðræðu um frumvarpið.

Alls hefur fjárhagsnefnd tekið málið fyrir á sjö fullskipuðum fundum. Einnig
kaus hún tvo menn (GJ og KK) úr sínum hópi í undirnefnd, sem vann sérstaklega
að því að gera tillögur um nauðsynlegar breytingar á frumvarpinu, er síðan voru
ræddar í aðalnefndinni.

Áður en undirnefndin gekk frá tillögum sinum, ræddi hún um efni frumvarps-
ins og einstök atriði þess við tvo menn úr fjármálaráðuneytinu, er það visaði til
sem sinna fulltrúa við athugun málsins.

Fjárhagsnefnd hefur samkvæmt framansögðu varið allmikilli vinnu til þess
að endurskoða frumvarpið og gefa bæði fulltrúum starfsmanna ríkisins og full-
trúum ríkisstjórnarinnar tækifæri til þess að lýsa sínum sjónarmiðum í málinu.

Nefndin telur nauðsynlegt, að gerðar verði á frumvarpinu margvíslegar breyt-
ingar, sumar til leiðréttingar á framsetningu, aðrar efnislegar. Margar breytingar-
tillögur nefndarinnar skýra sig sjálfar, svo sem tillagan um breytingu á fyrirsögn
frumvarpsins og allar þær mörgu tillögur, sem af þeirri breytingu leiðir. Það liggur
í augum uppi, að miklu réttara er að kenna lögin við starfsmenn ríkisins heldur
en "opinbera starfsmenn", af því að starfsmenn bæjar- og sveitarfélaga eru einnig
opinberir starfsmenn, og til þeirra er þessum lögum ekki ætlað að ná, heldur ein-
göngu til þeirra manna, sem eru í þjónustu ríkisins.



Í framsögu mun verða gerð grein fyrir hverri einstakri breytingartillögu nefnd-
arinnar.

Einn nefndarmanna (HG) skrifar undir þetta nefndarálit með fyrirvara. Hann
er samþykkur meginstefnu frumvarpsins, en áskilur sér rétt til þess að bera fram
sérstakar brtt. við það og einstakar tillögur nefndarinnar.

Að öðru leyti leggur nefndin ágreiningslaust til, að frumvarpið verði samþykkt
með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr.

a. Í stað orðanna "til hvers þess" í 1. málsl. L málsgr, komi: til hvers manns.
b. Orðið "opinberra" í 2. málsl. 1. málsgr. falli niður.
e, Orðið "opinber" í seinni málsgr, falli niður.

2. Við fyrirsögn II. kafla. Orðið "opinberra" falli niður.
3. Við 2. gr. Orðið "opinberar" í 1. málsl. falli niður.
4. Við 3. gr.

a. Orðið "opinbera" í 1. málsl. falli niður.
b. Í stað orðanna "um að tefla" í niðurlagi 3. tölul. komi: um að ræða.
c. í stað orðanna "enda sé þá .... skilyrði er fullnægt" í niðurlagi 4. tölul.

komi: en eigi má skipa hann fyrr en hann hefur öðlazt íslenzkan ríkisborg-
ararétt.

d. f stað orðanna "eða ef annars er svo mælt í lögum" í 7. tölul. komi: eða
ef svo er fyrir mælt i lögum.

5. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Nú er maður skipaður í stöðu, og ber þá að líta svo á, að hann skuli gegna

stöðunni, þar til eitthvert eftirgreindra atriða kemur til:
1. að hann brýtur af sér í starfinu, svo að honum beri að víkja úr því;
2. að hann fullnægir ekki skilyrðum 3. gr. laga þessara;
3. að hann fær lausn samkv. eigin beiðni;
4. að hann hefur náð hámarksaldri, sbr. 13. gr.:
5. að hann flyzt í aðra stöðu hjá ríkinu;
6. að skipunartími hans samkv. tímabundnu skipunarbréfi er runninn út;
7. að staðan er lögð niður, sbr. 14. gr.

6. Við 5. gr.
a. Orðið "opinbera" i upphafi greinarinnar falli niður.
b. Upphaf 2. málsl. 1. málsgr, orðist svo: Heimilt er að taka til greina um-

sóknir, sem berast, eftir að liðinn er umsóknarfrestur, enda hafi o. s, frv.
c. Orðið "opinber" í upphafi 3. málsgr. falli niður.

7. Við 6. gr.
a. Fyrri málsgr, falli niður.
b. t stað orðanna "Hvert það stjórnarvald, er opinberri stöðu ráðstafar" i

síðari málsgr. komi: Hver sá, er stöðu ráðstafar.
8. Við fyrirsögn III. kafla. Orðið "opinberri" falli niður.
9. Við 7. gr.

a. t stað orðanna "Lausn um stundarsakir má veita opinberum starfsmanni" í
upphafi 2. mgr. komi: Rétt er að veita starfsmanni lausn um stundarsakir.

b. Orðin "að marki" í fyrri málsl. 2. málsgr. falli niður.
c. Upphaf siðari málsl. 2. málsgr. orðist svo: ÞÓ skal veita starfsmanni áminn-

ingu og gefa honum kost á að bæta ráð sitt, áður en honum o. s. frv.
d. Orðið "opinber" í fyrri málsl. 3. málsgr, falli niður.
e. Orðið "opinber" í síðari málsl. 3. málsgr. falli niður.
f. Í stað orðanna "varða kunni" í sama málslið komi: varða kynni.

10. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Nú hefur starfsmanni ríkisins verið veitt lausn um stundarsakir fyrir

meintar misfellur í starfi, og skal þá þegar mál hans rannsakað af kunnáttu-



mönnum eða fyrir dómi að hætti opinberra mála, ef ástæða þykir til, svo að
upplýst verði, hvort rétt er að veita honum lausn að fullu eða láta hann aftur
taka við starfi sínu.

Úrslit um stöðuna skulu ráðin strax og lokaniðurstöður rannsóknar eru
kunnar.

11. Við 9. gr.
a. 2. málsl. 1. málsgr, orðist svo: Embættishúsnæði og jarðnæði, ef um er að

ræða, heldur hann, enda komi þau fríðindi til reiknings samkv. mati i þeim
launum, er hann fær.

b. Í stað orðsins "endurgreiddan" í 2. málsgr. komi: greiddan.
12. Við 10. gr.

a. Orðið "opinbera" í fyrri málsgr, falli niður.
b. Í stað orðanna "sérstaklega mælt" í sömu málsgr, komi: sérstaklega fyrir

mælt.
c. Í stað orðanna "svo sem um eftirlaun .... eftir því, sem við á" í síðari

málsgr. komi: svo sem um eftirlaun, sé um þau að ræða, lifeyri, hvenær
starfsmaðurinn skuli sleppa íbúð, jarðnæði o. s. frv., eftir því sem við á.

13. Við ll. gr. Síðasta málsgr. orðist svo:
Nú er stöðumissir úrskurðaður óréttmætur, og fer þá um bætur til aðila

eftir úrskurði dómstóla, nema hlutaðeigendur hafi komið sér saman um annað.
Þegar bætur eru metnar, skal hafa til hliðsjónar ástæður starfsmanns, svo sem
aldur og atvinnumöguleika, svo og fram komnar málsbætur stöðuveitanda.

14. Við 12. gr. Orðið "opinberum" falli niður.
15. Við 13. gr.

a. Orðið "opinberum" í 1. og 2. málsgr. falli niður á báðum stöðum.
b. Í stað orðanna "með eftirlaunaréttí" í 2. málsgr. komi: með rétti til eftir-

launa og/eða lífeyris.
16. Við 14. gr.

a. Orðið "opinber" i1.málsgr. falli niður.
b. A eftir orðunum "greidd i 6 mánuði" i sömu málsgr, komi: frá þvi að hann

lét af starfi.
c. Aftan við 1. málsgr, bætist: enda hafi hann þá ekki hafnað annarri sam-

bærilegri stöðu á vegum ríkisins.
d. A eftir 2. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Nú hefur maður verið leystur frá starfi vegna þeirra orsaka, sem um
getur í grein þessari, eða annarra atvika, sem honum verður ekki sök á
gefin, og skal hann þá í 5 næstu ár að öðru jöfnu sitja fyrir um starf í þjón-
ustu ríkisins, er losna kann, ef hann sækir um það.

17. Við 15. gr.
a. Orðið "opinber" í 1. málsl. 1. málsgr. falli niður.
b. Síðari málsgr. orðist svo:

Ákvæði ráðningarsamnings, sem gerður hefur verið fyrir gildistöku
laga þessara, eða sérákvæði í lögum, er öðruvísi kveða á, skulu standa.

lB. Við fyrirsögn IV. kafla. Orðin "opinberra starfsmanna" falli niður.
19. Við 16. gr.

a. Orðið "opinberir" í upphafi greinarinnar falli niður.
b. Orðið "opinberum" í upphafi 3. málsl. 1. málsgr, falli niður.
c. Orðið "opinberum" í 5. málsgr. falli niður.
d. A eftir fyrri málsl. síðustu málsgr. komi: sbr. 15. gr.

20. Við 17. gr.
a. Orðið "opinberra" í fyrri málsgr. falli niður.
b. Aftan við fyrri málsgr. bætist: svo og til kvenna i fjarvistum vegna barns-

burðar.
c. Síðari málsgr. falli niður.



21. Við 18. gr.
a. Orðið "opinberir" i upphafi fyrri málsgr. falli niður.
b. Orðið "opinberum" í upphafi síðari málsgr. falli niður.
c. Fyrir orðið "standa" í sömu málsgr, komi: standi.

22. Við 19. gr.
a. Orðið "opinber" i1.málsgr. falli niður.
b. Í stað orðanna "hinni gömlu" á tveim stöðum í sömu málsgr. komi á báðum

stöðum: hinni fyrri.
23. Við 20. gr. Orðið "opinberum" í síðari málsgr. falli niður.
24. Við 21. gr.

a. Orðið "opinber" i1.málsgr. falli niður.
b. Orðið "opinberu" á tveim stöðum í 2. málsgr. falli niður.
e, Í stað orðsins "ekkju" í 3. málsgr. komi: maka.

25. Við 23. gr. Orðið "opinberum" falli niður.
26. Við 24. gr. Orðið "opinber" falli niður.
27. Við 26. gr.

a. Orðið "opinber" falli niður.
b. Orðið "opinberum" falli niður.

28. Við 27. gr. Greinin orðist svo:
Fjármálaráðherra ákveður með reglugerð daglegan vinnutíma starfsmanna

svo og þóknun fyrir verk, sem unnin eru utan þess tíma.
29. Við 28. gr.

a. Orðið "opinberum" i upphafi greinarinnar falli niður.
b. 2. málsl. orðist svo: Hann skal gæta kurteisi, lipurðar og réttsýni j starfi sínu.

30. Við 29. gr. Orðið "opinberum" falli niður.
31. Við 30. gr. Orðið "verulega" í síðustu málsgr, falli niður.
32. Við 31. gr. Greinin falli niður.
33. Við 32. .gr, (verður 31. gr.), 2. málsl. orðist svo: Þó er engum starfsmanni,

nema þeim, er gegnir lögreglustörfum eða annarri öryggisþjónustu, skylt að
vinna meiri yfirvinnu i viku hverri en nemur þriðjungi af lögmæltum vikulegum
vinnutima.

34. Við fyrirsögn VII. kafla. Orðin "opinberra starfsmanna" falli niður.
35. Við 35. gr. (verður 34. gr.).

a. 1. málsgr. orðist svo:
Heimilt er að fela starfsmanni að vinna fyrir sanngjarnt endurgjald

aukastörf í þágu ríkisins, enda valdi það ekki vanrækslu á þeim störfum,
er stöðu hans fylgja.

b. Orðið "opinber" í 2. málsgr, falli niður.
36. Á eftir 35. gr. komi nýr kafli (verður VIII. kafli) undir fyrirsögninni:

Starfsmenn Alþingis - með einni grein (verður :i5. gr.), svo hljóðandi:
Forsetar Alþingis hafa aðild og úrskurðarvald um réttindi og skyldur starfs-

manna þingsins samkvæmt lögum þessum.
37. Við fyrirsögn VIII. kafla (verður IX. kafli). Orðið "opinberra" falli niður.
38. Við 38. gr. Í stað ,,1. janúar" komi: 1. júlí.
39. Við fyrirsögn frumvarpsins: Í stað orðanna "opinberra starfsmanna" komi:

starfsmanna ríkisins.
Alþingi, 26. febr. 1954.

Bernh. Stefánsson,
form.

Gísli Jónsson.

Lárus Jóhannesson, Karl Kristjánsson,
fundaskr . frsm.

Haraldur Guðmundsson,
með fyrirvara.


