
Nd. 823. Breytingartillégur [225. mál]
við frv. til laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Frá Lúðvík Jósefssyni.

1. Við 1. gr. Niðurfalli 1. töluliður 2. málsgreinar.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Nefnd fimm manna, sem kosnir eru hlutfallskosningu af Alþingi, fer með
fyrirsvar ríkisins, að því er varðar kjarasamninga samkvæmt lögum þessum.

3. Við 4. gr. 2. mgr. orðist svo:
Um launakjör ráðherra, hæstaréttardómara, ráðuneytisstjóra og forstöðu-

manna ríkisstofnana fer eftir ákvæðum laga um laun starfsmanna ríkisins.
4. Við 7. gr.

a. 1. mgr. orðist svo:
Kjarasamningur skal vera skriflegur, gerður til eigi skemmri tíma en

eins árs.
b. 2. mgr. falli niður.

5. Við 13. gr.
a. 3. mgr. orðist svo:

Formaður nefndar þeirrar, sem kjörin er skv. 2. gr., greiðir fyrir rík-
isins hönd atkvæði um miðlunartillögu. Skal hann greiða atkvæði sitt leyni-
lega, áður en allsherjaratkvæðagreiðslu samkv. 2. málsgr. lýkur.

6. Við 14. gr. Greinin orðist svo:
Að öllu öðru leyti en fram er tekið í lögum þessum skulu gilda ákvæði

laga nr. 80/1938, eftir því sem við á, varðandi verkföll, verkbönn og sátta-
tilraunir í vinnudeilum, er varða þá opinberu starfsmenn, er lög þessi taka til.

7. Við 15.-21. gr. (IV. kafla). Greinarnar falli niður.
8. Við 26. gr.

a. Orðin "Kjaradóm og" falli niður.
b. Orðin "dómenda og" falli niður.

9. Við 29. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Um fyrstu framkvæmd laganna gilda eftirfarandi ákvæði:

1. Viðræður um kjarasamninga skulu hefjast eigi síðar en 1. júní 1962.
2. Hinn 1. sept. 1962 falla úr gildi:

1. Lög nr. 92/1955, um laun starfsmanna ríkisins, nema:
a. að því er varðar þá starfsmenn, sem í 2. mgr. 4. gr. greinir,
b. síðasta málsgr. 14. gr.,
e. 25. gr. 3.-4. málsgr., 26. gr., 29. gr. og 30. gr.

2. Lög nr. 33/1915, um verkfall opinberra starfsmanna.
3. Önnur ákvæði í lögum um kjaraatriði, er lög þessi taka til, sbr. 1. og

5. gr.
10. Við ákvæði til bráðabirgði. Ákvæðin falli niður.


