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Alþingi ályktar að ríkisstjórnin feli Hagstofunni að sjá um útreikninga á fram-
færsluvísitölunni í hverju kjördæmi á Íslandi. Skulu útreikningar þessir gerðir á
sama tíma og jafnoft að staðaldri og framfærsluvísitalan er reiknuð út í Reykja-
vík. Gerð verði ný neyslukönnun og grundvöllur framfærsluvísitölunnar byggður á
henni

Greinargerð.
Tillaga þessi til þingsályktunar er flutt til að bæta úr ástandi deilna um

mismun á framfærslukostnaði eftir landshlutum. Hliðstæð kjör innan sömu starfs-
stétta eru forsenda þess, að viðkomandi stétt dreifist eðlilega um landið. Geri hlut-
laus aðili útreikninga á þessum veigamikla þætti húsetuþrótmar er hægt að beita
fleiri aðgerðum en áður til aðstöðujöfnunar.

Þær eru m. a. þessar:
a. tekjuskattur,
b. félagsmálapakkar,
e. gjaldskrá opinberra fyrirtækja,
d. almannatryggingar,
e. söluskattur.

Ég mun reyna að gera þetta ljóst, en verð að gera grein fyrir þeirri merkingu
sem ég legg í hugtakið "rauntekjur". Með því á ég við þann hluta tekna sem fer
ekki sem greiðslur til opinberra aðila, en notast sem neyslutekjur til lífsframfæris.

Tekjuskattur.

Tekjuskattur er lagður á í þeim tvíþætta tilgangi að afla ríkinu tekna og einnig
hugsaður sem tæki til tekjujöfnunar. Í mínum hugleiðingum verður staldrað við
seinni þáttinn. Að mati almennings er skattur þessi fyrst og fremst lagður á al-



menna launamenn og aðallega þann hluta þeirra sem enga sjálfstæða atvinnu
stundar. Frá þessu eru því margar heiðarlegar undantekningar. Hitt blasir jafn-
framt við, að innan sömu stétta verður um mikinn ójöfnuð að ræða vegna hins
ójafna framfærslukostnaðar í landinu. Þessar staðreyndir gera það að verkum, að
opinberir starfsmenn eru m. a. tregir til búsetu úti á landi af þessum sökum. Hinn
almenni maður leysir þessi mál aftur á móti með mikilli eftir- og næturvinnu. Það
getur ekki talist réttlátt. Hér er einnig um alkunna staðreynd að ræða. Með því að
reikna út framfærsluvísitöluna fyrir fleiri svæði en Reykjavík eina er hægt að taka
inn hug.takið rauntekjur þegar skattstiginn er settur fram. Þá væri hægt að stefna
að því, að allir hafi möguleika til hliðstæðra lífskjara innan hliðstæðra stétta án
þess að um óheyrilega yfirvinnu þurfi að vera að ræða.

Félagsmálapakkar.

Sá siður hefur verið upp tekinn að auðvelda lausn kjarasamninga með félags-
málapökkum. Stundum hafa þessir félagsmálapakkar orðið til jöfnunar út um
allt land, en þeim hefur líka verið beitt til hagsbóta fyrir ákveðin svæði, svo sem
til framkvæmda í húsnæðismálum. Breiðholtsframkvæmdirnar eru gott dæmi um
það. Ekki er óeðlilegt að verkalýðsfélög utan höfuðborgarsvæðisins gefi meiri gaum
að þessum atriðum en áður.

Gjaldskrá opinberra fyrirtækja.

Gjaldskrá opinberra fyrirtækja hefur orðið fyrir barðinu á því vísitölukerfi
sem nú er notað. Það hefur stuðlað að því að halda niðri gjaldskrám hjá fyrir-
tækjum hér á Reykjavíkursvæðinu, svo sem hitaveitunni, sem verður að telja fráleitt,
og hefur þannig neytt hana til hallarekstrar. Gjaldskrár opinberra fyrirtækja, svo
sem Pósts og síma, hafa um árabil borið þess merki, að í lagi var t. d. að halda
háum greiðslum fyrir langlínusamtöl á sama tíma og inntökugjald fyrir síma, sem
kom í vísitöluna, var ekki látið fylgja almennu verðlagi. Það verður tvímælalaust
að haga gjaldskrám opinberra fyrirtækja á þann veg, að ekki leiði til lífskjara-
munar eftir landshlutum, og hitt er jafnfráleitt, að vísitölukerfi stuðli að því, að
þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki séu neydd til hallarekstrar.

Almannatryggingar.

Útreiknuð framfærsluvísitala fyrir hvert kjördæmi ætti að auðvelda ákvarð-
anatöku um tryggingabætur. Þetta er eðlileg upplýsingaöflun fyrir almannatrygg-
ingarnar.

Ef horft er til fjárlaga og aðgætt, hve stór hluti þeirra fer í almannatryggingar
og er ætlaður til jöfnunar lífskjara, hlýtur framfærslukostnaður að koma inn í það
dæmi.

Söluskattur.
Söluskattur er, eins og allir vita, lagður á vöru eða þjónustu á lokastigi. Þess

vegna leiðir hátt verðlag á vörum eða þjónustu jafnframt til hærri skattheimtu.
Það verður að teljast hæpið, að ekki sé meira sagt, og mikil afturför hvað réttlæti
varðar frá þeim tímum er tollatekjur voru afgerandi, en enginn söluskattur. Hugsan-
legt er að leysa þetta með mishárri söluskattsprósentu er leiddi til jafnari skatt-
heimtu.

Höfuðtilgangurinn með þessari tillögu er að leggja því máli lið, að i þessu
landi megi búa ein þjóð með sambærileg lífskjör, sem finni að stjórnvöld vilja vinna
að því markmiði.


