
Nd. 47. Frumvarp til laga [44. mál]
um breyting á lögum nr. 4 6. mars 1964, um þingfararkaup alþingismanna.

Flm.: Vilmundur Gylfason, Eiður Guðnason.

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Launakjör alþingismanna skulu ákveðin af Kjaradómi. Kjör alþingismanna að

öðru leyti, svo sem húsnæðis-, dvalar- og ferðakostnaður, skulu sömuleiðis ákveðin
af Kjaradómi að fengnum tillögum þingfararkaupsnefndar. Launin greiðast mánað-
arlega og hefjast greiðslur frá byrjun næsta mánaðar eftir kjördag.

Varamaður nýtur þingfararkaups þann tíma er hann situr á þingi.
Ráðherra, sem er ekki alþingismaður, á rétt á þingfararkaupi og nýtur að öllu

leyti þeirra fríðinda, sem alþingismönnum eru ákveðin í lögum þessum.

2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Alþingismaður, sem um þingtímann verður að hafa dvalarstað í Reykjavík eða

grennd vegna fjarlægðar frá heimili sínu, á rétt á að fá greiddan eftir reikningi kostn-
að við hæfilegt húshald til íbúðar, meðan Alþingi stendur yfir. Kjaradómur ákveður
hámark húsnæðiskostnaðar, að fengnum tillögum þingfararkaupsnefndar. Þingmað-
ur utan Reykjavíkur eða nágrennis, er býr í eigin húsnæði, fær þó greiddan hús-
næðiskostnað eftir mati.

3. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Kjaradómur, að fengnum tillögum þingfararkaupsnefndar, ákveður dvalarkostnað

yfir þingtimann fyrir alþingismenn, sem búsettir eru utan Reykjavíkur.
Ákvæði í 1. málsgr. gildir þó ekki um þá alþingismenn, sem fasta atvinnu hafa i

Reykjavík við önnur störf, meðan Alþingi stendur yfir.



4. gr.
1. mgr. 5. gr. orðist svo:
Alþingismaður fær á ári hverju fjárhæð til greiðslu kostnaðar við ferðalög í

kjördæmi sínu. Kjaradómur, að fengnum tillögum þingfararkaupsnefndar, ákveður
fjárhæð þessa. Heimilt er að hafa upphæðina misháa eftir kjördæmum.

Landskjörinn þingmaður fær sama ferðakostnað og þingmaður í því kjördæmi,
þar sem hann er í framboði.

6. gr.
8. gr. laganna falli niður.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er efnislega samhljóða frumvarpi, sem Gylfi Þ. Gíslason og Ellert

B. Schram fluttu á síðasta þingi, en hlaut ekki afgreiðslu.
Launakjör alþingismanna hafa mjög verið til umræðu hin síðari misseri. Mun

svo vera, að launakjörin nú séu nokkru lakari en þau voru fyrir svo sem fjórum ár-
um. Liggur nærri að draga þá ályktun, að þingið hafi verið feimið við að ganga hart
fram í eigin kjaramálum og sæta þeirri gagnrýni, sem slíku hlýtur ævinlega að fylgja.

Í kosningabaráttu s.l. vor gagnrýndu margir frambjóðendur Alþýðuflokksins
harðlega fyrirkomulag á launakjörum þingmanna. Þar virðist margt vera gagnrýni
vert. Auðvitað má alltaf deila um hvað teljist eðlileg launagjör og hvað teljist góð
kjör. Gagnrýnt hefur verið, að ýmis fríðindi þingmanna hafa ekki verið gefin upp til
skatts, sem þó er skylt samkvæmt íslenskum skattalögum. Það hlýtur að vera frum-
skylda, að fríðindi, bílakostnaður. dvalarkostnaður o. s. frv. sé skilyrðislaust gefið
upp á skatt skýrslu. Þá hefur sú leynd v'erið gagnrýnd, sem umleikið hefur kjör þing-
manna. Ætti það að vera regla, að Kjaradómur gerði almenningi grein fyrir því á
hverjum tíma, ef ástæða þykir til að bæta kjör þingmanna. Ráðherrar fá há laun, sem
bætast við laun þingmanna. Er sú regla vafasöm, svo ekki sé meira sagt. Þá fá þing-
menn, sem búa í næsta nágrenni Reykjavíkur, greiddan dvalarkostnað.

Alþingi á ekki að vera eins og hver annar þrýstihópur í samfélaginu. Auðvitað
eiga launakjör þingmanna að vera góð til þess að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði
þeirra. Um það deila menn ekki. Verðbólgan hefur gert alla kjarabaráttu sérstæða og
óbilgjarna. Það er einnig almennur sannleikur, sem menn eru sammála um. Alþingi
hefur verið umleikið tortryggni vegna þess að það hefur brostið trúnaður milli þings-
ins og þorra fólksins í landinu, m. a. um launakjör þingmanna. Þess vegna er lagt til
að aðili utan þingsins, Kjaradómur, fjalli um launakjör þingmanna, og að Kjaradómur
birti jafnóðum allar upplýsingar um hækkanir.

Tilgangur þessarar breytingar er að skapa aukið traust milli Alþingis og annarra
þegna samfélagsins. Gefist þetta fyrirkomulag ekki vel að mati þingsins er Alþingi á
hverjum tíma í sjálfsvald sett að breyta þvi aftur.


