
sþ. 124. Tillaga til þingsályktunar [120. mál]
um þrjú bréf fjármálaráðherra.

Flm.: Svavar Gestsson, Jón Baldvin Hannibalsson, Guðmundur Einarsson,
Sigríður Dúna Kristmundsdóttir .

Alþingi ályktar að fela fjármálaráðherra að draga til baka eftirfarandi bréf fjármála-
ráðuneytisins:
1. Til allra ráðuneyta um "starfsskyldur forstöðumanna", dags. 25. sept. 1984, undirritað

af Höskuldi Jónssyni fyrir hönd ráðherra.
2. Til allra ráðuneyta um skráningu á athöfnum BSRB-manna, dags. 8. okt. 1984,

undirritað af Höskuldi Jónssyni fyrir hönd ráðherra.
3. Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, dags. 22. okt. 1984, undirritað af Albert

Guðmundssyni og Höskuldi Jónssyni.

Greinargerð.
Alþingismönnum barst eftirfarandi bréf, dags. 23. okt. 1984, frá BSRB.

"Hr. alþingismaður.
Eftirfarandi tillaga var samþykkt með öllum atkvæðum á fundi stjórnar BSRB í dag:

"Stjórn BSRB mótmælir harðlega þeirri einræðislegu framkvæmd fjármálaráðherra, sem
er sjálfur annar aðilinn í kjaradeilu BSRB, sem fram kemur í þremur bréfum fjármálaráð-
herra, dags. 25. sept., 8. okt. og 22. okt. 1984, sem hér með fylgja í ljósriti. Bandalagsstjórn-
in vekur athygli á því að með bréfum þessum er stefnt að því að afnema þau mannréttindi og
það lýðfrelsi sem íslenskt þjóðfélag byggir á.

Í bréfunum felst:
1. Fyrirskipun til forstöðumanna ríkisstofnana að ganga í verk undirmanna sem eru í

verkfalli og þar með fremja verkfallsbrot.
2. Ögrun við félagsmenn um skrásetningu á gjörðum þeirra og framkomu að viðlögðum

brottrekstri síðar.
3. Hótun um beitingu hegningarlaga skv. lagagr. er varðað getur margra ára fangelsi.

því er beint til alþingismanna hvort þeir telji að í löggjöf, sem Alþingi hefur samþykkt,
felist þessi stefna og hvort það sé vilji Alþingis að réttarríkið sé afnumið með þessum hætti af
framkvæmdavaldinu. "

Virðingarfyllst,
F. h. stjórnar BSRB

Kristján Thorlacius
form.

Albert J. Kristinsson
1. varaform.

Haraldur Steinþórsson
2. varaform."



Þau bréf, sem hér um ræðir, eru á þessa leið:

"Til allra ráðuneyta.
Starfsskyldur forstöðumanna.
Með lögum nr. 31/1976 voru tekin upp ákvæði í lög um réttindi og skyldur starfsmanna

ríkisins er bönnuðu tilteknum starfsmönnum ríkisins þátttöku í verkfalli, þrátt fyrir heimildir
félaga í BSRB til að stofna til verkfalla. Meðal þessara starfsmanna eru forstöðumenn
stjórnsýslustofnana ríkisins og staðgenglar þeirra og forstöðumenn atvinnurekstrar- og
þjónustufyrirtækja ríkisins og staðgenglar þeirra. Félagar innan BSRB, sem starfa sem
verslunarstjórar eða skólastjórar almennra skóla, eru ekki taldir forstöðumenn í skilningi
laganna og er þeim því heimilað að taka þátt í verkfalli.

Tilgangurinn með því að banna forstöðumönnum að fara í verkfall er sá að þeir halda
starfsemi stofnana gangandi eftir því sem tími og kraftar þeirra leyfa. Tilgangslaust er að
hafa forstöðumann við störf í verkfalli megi hann eða geti ekki sinnt störfum í stofnun sinni.

Fjármálaráðuneytið telur að forstöðumönnum ríkisstofnana beri skylda til að gera allt
sem í þeirra valdi stendur til að draga úr þeirri röskun er verkfall hefur á starfsemi stofnana
þeirra. Forstöðumennirnir eru yfirmenn stofnana og geta þeir og staðgenglar þeirra gengið í
hver þau verk sem undir verksvið stofnunar þeirra heyrir og þeir bera ábyrgð á að komist í
framkvæmd.

Beri svo við að forstöðumaður eða staðgengill hans geti ekki sinnt brýnum verkefnum
er lúta að öryggisvörslu og heilsugæslu ber þeim að kynna kjaradeilunefnd þann vanda er af
því leiðir. Í 26. gr. laga um kjarasamninga Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, nr. 29/1976,
segir svo:

"Þótt löglegt verkfall sé hafið er starfsmönnum, sem í verkfalli eru, skylt að starfa svo
að haldið verði uppi nauðsynlegri öryggisvörslu og heilsugæslu. Kjaradeilunefnd ákveður
hvaða einstakir menn skuli vinna í verkfalli og hún skiptir vinnuskyldu á milli manna. Um
laun og kjör þessara manna meðan á verkfalli stendur skal fara eftir þeim kjarasamningi sem
gerður verður að loknu verkfalli."

Fjármálaráðuneytið leggur á það áherslu að forstöðumaður leiti ávallt til kjaradeilu-
nefndar um milligöngu telji hann að leggja þurfi vinnuskyldu á mann er ella væri í verkfalli.
Telur ráðuneytið að meðan á verkfalli stendur taki ábyrgð ríkissjóðs sem vinnuveitanda
aðeins til þeirra félaga innan BSRB er kvaddir hafa verið til starfa af kjaradeilunefnd, eða
eru undanþegnir verkfalli, sbr. 1. mgr. þessa bréfs.

Kjaradeilunefnd hefur aðsetur í Borgartúni 6, sími 27868 og 25429.
Þess er hér með óskaða~ráðuneytin komi erindi þessu á framfæri við stofnanir á þeirra

vegum.
F. h. r.

Höskuldur Jónsson."

"Til allra ráðuneyta.

Í deilum þeim, er nú hafa risið milli fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs og BSRB, hefur
orðið vart ýmissa gerða félaga í BSRB sem varða við lög. Athafnir þessar eru sumar af því
tagi að þær valda ríkissjóði tjóni er telja verður bótaskylt. Aðrar eru þannig að starfsmenn
ríkisins brjóta gegn starfsskyldum sínum með þeim hætti að vafasamt verður að teljast að
þeir séu hæfir til að gegna störfum sínum.



Til athugunar hlýtur að koma að viðkomandi aðilar verði látnir sæta ábyrgð lögum
samkvæmt fyrir háttsemi sína. Í því skyni telur fjármálaráðuneytið mjög brýnt að ráðuneyti
og forstöðumenn stofnana skrái niður þau tilvik sem telja má að koma þurfi til athugunar í
þessu sambandi og geri þeim, sem taldir eru brjóta lög, grein fyrir bótaskyldu eða öðrum
afleiðingum er tengjast kynnu gjörðum þeirra.

F. h. r.
Höskuldur Jónsson."

"Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
Grettisgötu 89
Reykjavík.

Þann 3. október s.Lkvað kjaradeilunefnd upp svofelldan úrskurð, sbr. ákv. 26. gr. 1.
nr. 29/1976:

"Samþykkt að lágmarksstarfsliði, tveir menn á vakt, úr vöruskoðunardeild og skipa- og
flugvéladeild Tollgæslunnar í Reykjavík, sé skylt að starfa við eftirfarandi þrátt fyrir
verkfall:
a. Skoðun farangurs farþega og áhafna samkvæmt verklagsreglum stofnunarinnar hjá

þeim sem ætla má að flytji tillandsins eiturlyf eða vopn í farangri sínum.
b. Afgreiðslu neyðarsendinga, s. s. lyfja- og lækningatækja.

Ekki er ætlast til að starfsmenn þessir vinni að tollafgreiðslu á birgðum eða farmi."
Tollstjórinn í Reykjavík hefur tjáð ráðuneytinu að tollverðir hafi þann 17. október s. 1.

farið til skyldustarfa sinna í mis Álafossi þar sem skipið lá í Sundahöfn en verið meinað af
svonefndum verkfallsvörðum BSRB að komast um borð. Þann 18. október s.L reyndu
tollverðir að komast um borð í mis Selá þar sem skipið lá við Austurbakkann í
Reykjavíkurhöfn en sem fyrr meinuðu verkfallsverðir tollvörðum að sinna störfum sínum.

Með vísan til ákv. 106. og 107. gr. almennra hegningarlaga telur ráðuneytið eðlilegt að
mál það sem hér um ræðir sæti opinberri rannsókn. Áður en ákvörðun um slíka aðgerð er
tekin vill ráðuneytið hvetja Bandalag starfsmanna ríkis og bæja til að létta af þeim
hindrunum sem settar hafa verið í veg tollvarða.

Albert Guðmundsson.

Höskuldur Jónsson."


