
Ed. 214. Nefndarálit [87. mál]
um frv. til laga um niðurfærslu verðlags og launa o. fl.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Með frv. þessu, ef að lögum verður, eru úr gildi numin þau meginatriði í kjara-
samningum launþegasamtaka, er kveða á um greiðslu verðlagsuppbótar á laun, og
löggjafarvaldið látið taka Í sínar hendur allar ákvarðanir um launakjör að því leyti.
Þá er og farið inn á þá braut að ákveða sjálf grunnlaunin með lögum, og loks ákveðið
með lögum, eftir hvaða reglum verðlagsuppbót á verkalaun skuli greidd, andstætt
því, sem viðurkennt hefur verið til þessa, að um þetta ættu að gilda samningar milli
verkalýðssamtaka og vinnuveitenda. Þessi þrjú atriði: ákvörðun grunnlauna, ákvæði
um greiðslu verðlagsuppbótar og ákvæði um þær reglur, sem um greiðslu verðlags-
uppbótar gilda, mynda launkjörin á hverjum tíma. Samþykkt frv. mundi því þýða
það, að verkalýðssamtökin eru með öllu svipt ákvörðunarvaldi sínu um launakjör
meðlima sinna, sem gildandi lög um stéttarfélög og vinnudeilur eiga að tryggja þeim,
meðan núverandi samningstími þeirra er að líða, eða í flestum tilfellum til 15. okt.
þ. á. Að þeim tíma liðnum og að lögunum þá óbreyttum gætu launþegasamtökin að
vísu samið að nýju um grunnlaun, en eftir stæði þá samt lögákvörðun um allt, er
varðar greiðslu verðlagsuppbótar. En eftir að löggjafarvaldið hefði nú raunverulega
afnumið samningsrétt samtaka launþega og atvinnurekenda, að nokkru tímabundið
og að nokkru ótímabundið, væri augsýnilega skapað fordæmi, sem drægi úr öllu
öryggi fyrir því, að enn yrði ekki vegið í sama knérunn og samningar ógiltir með
lagahoði. Undirritaður telur, að hér sé farið út á braut freklegrar réttindaskerðingar,
sem ekkert nema illt geti af leitt fyrir alla alþýðu manna og þjóðina í heild, en
muni síður en svo leiða til friðar eða jafnvægis í efnahagsmálum hennar.

Samhliða hinni freklegu skerðingu á samningsrétti launþegasamtakanna felast
í frv. ákvæði um launalækkun, er nemur 13.4%. Að vísu liggja fyrir munnleg loforð
eða yfirlýsingar frá núv. ríkisstjórn um það, að þessi launalækkun verði milduð með
nokkurri niðurgreiðslu vöruverðs, en engin trygging felst í lögunum fyrir því, að
svo verði lengur en til 1. apríl n. k., né heldur fyrir því, að fjár til niðurgreiðslnanna
verði ekki að meira eða minna leyti aflað með nýjum álögum. Þvert á móti virðist
sýnilegt, að ríkisstjórnin muni ekki tryggja með lögum nú nægilegt fjármagn til þess
að standa við þær skuldbindingar, sem hún hefur bundið útflutningssjóði og ríkis-
sjóði, og mun af því leiða hallarekstur hvors tveggja, sem ekki verður staðið undir
nema með auknum álögum í einhverju formi síðar, þótt nýjar álögur verði e. t. v.
ekki lögbundnar á þessu þingi.

Látið er í veðri vaka, að með frv. þessu sé stigið stórt skref til þess að stöðva
verðbólgu og dýrtíð. Undirritaður er í því efni á öndverðri skoðun. Með frv. þessu er
hlutfallið milli launa og verðlags skert stórlega launamönnum til tjóns og raunveru-
leg dýrtíð þannig aukin frá því, sem nú er. Verðbólga er heldur ekki stöðvuð, þar sem
hartnær sömu upphæð og launaskerðingunni nemur er varið til aukinna bóta til
sjávarútvegs og landbúnaðar og fjárlög verða hækkuð um milljónatugi, samhliða
hallarekstri útflutningssjóðs. Þá eru þau ákvæði í frv., sem fjalla um niðurfærslu
verðlags, næsta haldlítil og koma ekki til með að valda neinu, sem teljandi sé, til
lækkunar á verði neinnar vöru eða þjónustu, nema lítils háttar á landbúnaðarvörum,
og koma ekki heldur í veg fyrir verðhækkanir á fjölmörgum sviðum.

Loks er því yfir lýst af aðalstuðningsflokki ríkisstjórnarinnar, Sjálfstæðis-
flokknum, að hann fylgi þessu frv. sem fyrsta skrefi annarra nauðsynlegra aðgerða
í efnahagsmálunum. og mun þar átt við gengislækkun skv. yfirlýsingu flokksráðs
þess flokks, er gefin var út 18. des. s. I. Mat Sjálfstæðisflokksins á þessu frv. sem spori
í átt til gengisfellingar er hárrétt. Kjaraskerðingarákvæði frv. samhliða stórfelldri
aukningu útflutningsuppbóta umfram þarfir, hækkun fjárlaga og fyrirsjáanlegri



skuldasöfnun útflutningssjóðs og ríkissjóðs miða að hinu sama og gengisfelling og
auðvelda framkvæmd hennar.

Samkv. framansögðu tel ég, að frv. sé ekki hæfur grundvöllur til þess að byggja
it nauðsynlegar aðgerðir í efnahagsmálum þjóðarinnar. Legg ég því til, að það verði
fellt.

Alþingi, 30. jan. 1959.

Björn Jónsson,
fundaskr.

Fylgiskjal I.
Efnahagsmálasamþykkt Alþýðusambandsþings.

Alþýðusamband Íslands fagnar þeirri yfirlýsingu, sem gefin var af núverandi
ríkisstjórn, er hún var mynduð, en hún var á þá leið, að ríkisstjórnin muni "leggja
sérstaka áherzlu á að leysa efnahagsmálin í náinni samvinnu við stéttarsamtök
vinnandi fólks", og að markmið þessa samstarfs skuli vera "að auka framleiðslu
landsmanna, tryggja atvinnu og kaupmátt tekna og efla almennar framfarir i
landinu" .

26. þing A.S.í. telur mjög nauðsynlegt, að slíkt samstarf sé á milli ríkisstjórnar
og verkalýðssamtakanna. og leggur mikla áherzlu á, að slíkt samstarf geti haldizt á
þeim grundvelli, sem lagður var í málefnasamningum stjórnarflokkanna.

Alþýðusambandsþingið telur, að vandamál þau, sem nú er við að eiga í efna-
hagsmálum þjóðarinnar, verði bezt leyst launa stéttum til happa með slíku sam-
starfi ríkisvaldsins og verkalýðssamtakanna. Þingið telur, að miða þurfi ráðstafanir
í efnahagsmálunum við eftirfarandi:
1. að stöðva dýrtíðina,
2. að trygg.ia kaupmátt launanna,
3. að tryggja næga atvinnu,
4. að vinna markvisst að aukinni útflutningsframleiðslu.

Þingið leggur því áherzlu á, að þegar í stað verði eftirfarandi ráðstafanir gerðar:
1. Stöðvun verðbólgunnar.
Nú þegar verði hafizt handa um að stöðva verðbólguna. - 26. þing A.SJ. lýsir

yfir því, að til þess að auðvelda frekari aðgerðir getur það fallizt á, að vísitalan
verði greidd niður þannig, að hún hækki ekki frá því, sem nú er (framfærsluvísitala
202 stig og kaupgjaldsvísitala 185), með þeim hætti, að það valdi engri rýrnun á
kaupmætti launa, enda verði fjárins til niðurgreiðslunnar ekki aflað með auknum
sköttum, sem verkalýðsstéttinni sé ætlað að bera.

Fjár til niðurgreiðslunnar og til stuðnings atvinnuvegunum verði mv a. aflað
með:
1) Sparnaði í rekstri ríkisins og frestun um skeið á nokkrum þeim fjárveitingum

til fjárfestingar á vegum hins opinbera, sem minni þýðingu hafa í rekstri þjóð-
arbúsins, þó án þess að af því leiði atvinnuleysi.

2) Með því að verja greiðsluafgangi ríkissjóðs í því skyni.
3) Með auknum tekjum af einkasölum og skattlagningu á þá, sem grætt hafa á

verðbólgunni.
2. Áætlunarráð.
Komið verði upp stofnun, er hafi það verkefni að gera áætlun um fjárfestingu

og heildarstjórn á sviði atvinnumála í samráði við ríkisstjórnina.
Lögð verði áherzla á að efla þær atvinnugreinar, sem þýðingarmestar eru frá

þjóðhagslegu sjónarmiði.
3. Ríkisstjórnin láti fram fara ýtarlega endurskoðun á rekstrarfyrirkomulagi

og skipan mála, aðalatvinnuvegum landsins, sjávarútvegi, landbúnaði og iðnaði,
með það fyrir augum, að rekstur þeirra verði sem hagfelldastur frá sjónarmiði
þj óðar heildarinnar .
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Fylgiskjal II.

Samþykkt miðstjórnar Alþýðusambands Íslands.

Miðstjórn A.S.í. fékk í gær, sunnudag 18. janúar, til umsagnar frumvarp ríkis-
stjórnarinnar í efnahagsmálum og vill út af því taka eftirfarandi fram:
1. Þessar ráðstafanir hafa verið ákveðnar af ríkisstjórninni án nokkurs samráðs við

verkalýðs samtökin, sem meðal annars sést af því, að nú þegar hefur verið lokið
endanlegu samkomulagi við Landssamband ísl. útvegsmanna um aukna aðstoð
við útgerðina á þeim grundvelli, að frumvarpið verði lögfest.

2. Með frumvarpinu, ef að lögum yrði, er gert ráð fyrir því að breyta löglega
gerðum kjarasamningum stéttarfélaganna stórlega til lækkunar og ákveða þannig
kauplækkun með lögum. Getur verkalýðshreyfingin ekki látið undir höfuð
leggjast að mótmæla slíku harðlega.

3. Samið hefur verið við atvinnurekendur í sjávarútvegi um tugmilljóna auknar
bætur af opinberu fé umfram það, sem felst þeim til hagsbóta í kauplækk-
uninni.

4. Engin trygging er fyrir því, að fjár til þessara ráðstafana, niðurgreiðslna, verði
ekki aflað með nýjum álögum á almenning síðar á árinu.

5. Miðstjórnin telur, að aðgerðir þessar brjóti í meginatriðum í bág við stefnu
þá, sem nýlokið Alþýðusambandsþing markaði í efnahagsmálum, þar sem með
henni er í senn gengið á samningsrétt verkalýðssamtakanna og stefnt að stór-
felldri kjaraskerðingu.

6. Með vísun til framanritaðs varar miðstjórn A.S.í. alvarlega við samþykkt frum-
varpsins og bendir sérstaklega á þá hættu, sem í því felst að ætla að afgreiða
aðgerðir í efnahagsmálunum án eðlilegs samráðs og samstarfs við launþega-
samtökin í landinu .
.Jafnframt lýsir miðstjórnin yfir því, að hún er reiðubúin til viðræðna við ríkis-

stjórnina um aðgerðir verðbólgunni til stöðvunar á grundvelli þeirrar samþykktar,
sem þing Alþýðusambandsins í lok nóvember síðastliðins gerði í þeim efnum.

Fylgiskjal III.

Samþykkt fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna á Akureyri.
Aðalfundur fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna á Akureyri, haldinn 22. jan. 1959,

mótmælir harðlega þeirri stórfelldu kjaraskerðingu. sem fellst í lagafrumvarpi því,
sem ríkisstjórnin lagði fram á Alþingi í gær.

Fundurinn lýsir fullum stuðningi við samþykkt miðstjórnar Alþýðusambands
íslands um ráðstafanir þær, sem frumvarpið gerir ráð fyri, og leggur sérstaka áherzlu
á, að með því að lögbjóða kauplækkun er verið að taka samningsréttinn af verka-
lýðsfélögunum og skerða þannig stórlega árangurinn af áratuga starfi þeirra.

Fylgiskjal IV.

Samþykkt fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í Árnessýslu.
Aðalfundur fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í Árnessýslu, haldinn sunnudaginn

25. jan. 1959, mótmælir mjög ákveðið frumvarpi ríkisstjórnarinnar í efnahagsmál-
um, sem lagt hefur verið fram á Alþingi.

Fundurinn telur, að með frumvarpi þessu, ef að lögum yrði, væri freklega
gengið á samningsrétt verkalýðsfélaganna og stórum skert lífskjör verkafólksins.

Þá vill fundurinn benda á, að stefna sú, er í frumvarpinu felst, er í andstöðu við
yfirlýstan vilja síðasta þings Alþýðusambands íslands varðandi lausn efnahags-
málanna.
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Fylgiskjal V.

Samþykkt Hlífar f Hafnarfirði.
Fundur haldinn í Verkamannafélaginu Hlíf, föstudaginn 25. jan. 1959, lýsir

yfir þeirri skoðun sinni, að fyllstu nauðsyn beri til að stöðva og minnka verðbólg-
una i landinu, og undirstrikar þá samþykkt síðasta Alþýðusambandsþings, að niður-
greiðsluleiðin verði farin til að leysa þann vanda.

Varðandi frumvarp það, er nú hefur verið lagt fram á Alþingi og fjallar um
niðurfærslu verðlags og launa, þá lýsir fundurinn því yfir, að hann tekur ekki
afstöðu til þess í heild, þar sem ekki er mögulegt að sjá fyrir áhrif þess í veiga-
miklum atriðum.

ÞÓ eru þegar augljós áhrif þess ákvæðis, er fjallar um niðurskurð á verðlags-
uppbótum og lögboðna vísitölu.

Vill fundurinn lýsa yfir andstöðu sinni á þessu ákvæði frumvarpsins, þar sem
um hvort tveggja er að ræða, veigamikla kjaraskerðingu og skerðingu á rétti verka-
lýðsfélaga til samningsgerðar við atvinnurekendur.

Fylgiskjal VI.

Samþykkt Sjómannafélags Hafnafjarðar.
Aðalfundur Sjómannafélags Hafnarfjarðar, haldinn 25. jan. 1959, mótmælir

harðlega þeirri stórfelldu kjaraskerðingu, sem felst í lagafrumvarpi því, sem ríkis-
stjórnin lagði fram á Alþingi 21. janúar.

Fundurinn mótmælir því, að fiskverð bátasjómanna skuli með lagaboði vera
lækkað úr kr. 1.91 í kr. 1.66. Sérstaklega mótmælir fundurinn þó því, að fiskverð
togarasjómanna, sem er óeðlilega lágt og aldrei hefur verið orðað að láta fylgja
vísitölu, meðan hún fór hækkandi, skuli nú vera lækkað með lögum.

Fundurinn legur sérstaka áherzlu á, að með því að lögbjóða kauplækkun er
verið að taka samningsréttinn af verkalýðsfélögunum og skerða þannig stórlega
árangurinn af áratuga baráttu verkalýðsfélaganna.

Fylgiskjal VII.

Samþykkt Verkamannafélagsins Dagsbrúnar.
Fundur í Verkamannafélag'inu Dagsbrún, haldinn 23. jan. 1959, mótmælir harð-

lega frumvarpi ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, sem nú hefur verið lagt fyrir
Alþingi. Fundurinn skorar á Alþingi að fella frumvarpið, þar sem það felur í sér
stórfellda kjarskerðingu og fellir úr gildi, ef að lögum verður, samningsbundin
kjaraákvæði verkalýðsfélaganna, sem gerð eru samkvæmt löghelgum rétti þeirra til
frjálsra samninga við atvinnurekendur.

Fylgiskjal VIII.

Samþykkt Félags járniðnaðarmanna.
Fundur í Félagi járniðnaðarmanna, haldinn miðvikudaginn 28. jan. 1959, mót-

mælir harðlega frv. því, sem ríkisstjórnin hefur lagt fyrír Alþingi um skerðingu
samningsbundinna vísitöluuppbóta á grunnkaup launþega.

Fundurinn vill alvarlega vara við þeirri hættu, sem búin er frelsi verkalýðs-
félaga til að semja um kaup og kjör meðlima sinna, ef kauplækkunarákvæði nefnds
frumvarps yrðu að lögum.
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Fylgiskjal IX.
Samþykkt Múrarafélags Reykjaví'kur.

Til forseta 26. þings Alþýðusambands Islands.
Fundur í Múrarafélagi Reykjavíkur, 25. nóvember 1958, felur fulltrúum sinum

á Alþýðusambandsþingi að beita sér gegn vísitöluskerðingu og öðrum þeim kjara-
skerðingum, sem kunna að felast i efnahagsráðstöfunum ríkisstjórnar, ef lagðar
verða fyrir Alþýðusambandsþing, er nú situr.

Jafnframt treystir fundurinn því, að Alþýðusambandsþing afgreiði engin þau
mál, sem skerða samninga sambandsfélaganna. án samþykkis félagsfunda.

F. h. Múrarafélags Reykjavíkur,
Ásmundur J. Jóhannsson (ritari).
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