
Nd. 682. Frumvarp tillaga [351. mál]
um lágmarkslaun.

Flm.: Þórhildur Þorleifsdóttir , Kristín Einarsdóttir,
Kristín Halldórsdóttir, Málmfríður Sigurðardóttir.

1. gr.
Óheimilt er að greiða lægri grunnlaun fyrir 40 dagvinnustundir á viku en sem nemur 50

þús. kr. á mánuði, miðað við framfærsluvísitölu 1. mars ] 988. Þessi lágmarkslaun breytast á
þriggja mánaða fresti í samræmi við breytingar á vísitölu framfærslukostnaðar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp sama efnis hafa Kvennalistakonur flutt tvisvar áður og er það nú endurflutt
lítið breytt.



Lægstu grunnlaun fyrir 40 stunda vinnuviku eru nú um það bil 29 000-31 500 kr., eftir
því hvort miðað er við þá kjarasamninga sem verið hafa í gildi undanfarið eða nýgerða
samninga aðila vinnumarkaðarins sem reyndar er nú verið að fella unnvörpum. Gildir einu
hvor talan er tekin til viðmiðunar, þessi laun duga ekki til framfærslu.

Vera má að fáir vinni í raun á allægstu töxtum, en þó klifrað sé upp eftir umsömdum
launastiga breytist myndin ekki ýkjamikið. Á almennum taxta verða launin hæst 34200 kr.,
eftir 12 ára starf hjá sama fyrirtæki.

Framfærslukostnaður vísitölufjölskyldu. sem telur hjón og 1,66 börn, er hins vegar nú í
byrjun febrúar 1988115400 kr. á mánuði. Hvað sem líður yfirborgunum af margvíslegu tagi
liggur ljóst fyrir að fjölmargir launþegar, þar á meðal stærsti hluti kvenna á vinnumarkaði,
hafa innan við 50 þús. kr. á mánuði í grunnlaun og geta því ekki framfleytt sér af afrakstri
fullrar dagvinnu. Ómæld vinna, sem óhjákvæmilega bitnar á heilsufari og fjölskyldum
viðkomandi, er þess vegna ein leið fjölmargra til að láta enda ná saman, þ.e. þeirra sem ekki
kikna undan byrðinni og leita á náðir opinberra stofnana með afkomu sína.

Í landi þar sem nauðsynjavörur eru dýrar, félagsleg aðstaða að mörgu leyti bágborin ,
sérstaklega hvað varðar gæslu, umönnun og uppeldi barna, húsnæði dýrt og fáir kostir, er
ógnvekjandi að dagvinnulaun skuli vera eins lág og raun ber vitni. Slíkt ástand er ekki með
nokkru móti verjandi í íslensku velferðarþjóðfélagi.

Í frumvarpinu er gengið út frá því að það sé siðferðilegur réttur hvers vinnandi manns
að geta framfleytt sér af afrakstri fullrar dagvinnu. Markmið þess er að koma í veg fyrir að
fólk beri minna úr býtum fyrir fulla vinnu en sem nægir til að sjá sér farborða. Frumvarpið
tekur aðeins til þeirra sem hafa laun undir 50 þús. kr. á mánuði, en hreyfir ekki við launum
sem hærri eru.

því er þetta frumvarp flutt einu sinni enn að yfirstandandi kjarasamningar hafa tekið af
öll tvímæli um það að kjör hinna lægstlaunuðu verða ekki leiðrétt í kjarasamningunum. þrátt
fyrir miklar og margvíslegar yfirlýsingar þar um. Launabilið eykst í sífellu, launamisrétti
viðgengst leynt og ljóst.

Frumvarpið er í raun neyðarráðstöfun þar sem það á að vera hlutverk aðila vinnu-
markaðarins en ekki Alþingis að sjá til þess að full dagvinnulaun nægi einstaklingi til fram-
færslu. Þegar aðilar vinnumarkaðarins bregðast þessu hlutverki sínu getur Alþingi hins vegar
ekki setið hjá aðgerðarlaust.

Yfirlýst markmið ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins um að bæta kjör hinna lægst
launuðu hafa ekki náð fram að ganga. því skal horfið að því að lögbinda lágsmarkslaun.
Aðrar lausnir eru ekki í sjónmáli.

Samkvæmt spá Þjóðhagsstofnunar, dags. 29. feb. 1988, hefur kaupmáttur tekna rýrnað
um rúm 3% frá síðasta ári, framfærsluvísitalan hækkað um 25% frá síðasta ári og spáð 15,5%
hækkun hennar á árinu. Verðhækkanir, sem verða í kjölfar gengisfellingarinnar , hækkun
þjónustu ýmiss konar og stórfelld hækkun tryggingariðgjalda bifreiða renna stoðum undir
nauðsyn þess að hækka allverulega lægstu laun. Þessar hækkanir auk matarskattsins vega
þyngra hjá þeim launalægstu en þeim sem betur eru staddir.

Að öllu þessu sögðu er ljóst að 50 þús. kr. er engin ofrausn , einungis raunsætt mat á
aðstæðum. Viðmiðunin er framfærsla einstaklings. Samtök um kvennalista hafa farið þess á
leit við Hagstofu Íslands að reikna út framfærslu einstaklings svipað og gert er nú við
framfærslu vísitölufjölskyldu sem eins og áður er sagt miðast nú við stærðina 3,66 en
minnkar í nýjum útreikningi sem væntanlegur er l. maí. Þótt Hagstofan hafi sagt að það sé
erfiðleikum bundið að reikna út framfærslu einstaklings er það verkefni nú í vinnslu hjá
henni en niðurstaðan er ekki væntanleg fyrr en eftir nokkrar vikur. Í ljósi yfirstandandi



kjarasamninga þótti okkur ekki stætt á því að bíða eftir þeim útreikningum og leggjum því
þetta frumvarp fram nú.

Hagstofan hefur auk þess bent á að könnun þeirra sé fyrst og fremst neyslukönnun og
segi því lítið um raunverulega þörf. Þessu vísum við á bug því að neysla er endurspeglun á
efnahagslegum aðstæðum fólks og fátt sem réttlætir að auðugt þjóðfélag dæmi stóra hópa
fólks til að stilla eyðslu sinni í það hóf að veita sér ekkert umfram nauðþurftir.

Árið 1987 hafði hver fjögurra manna fjölskylda að meðaltali 2,2 millj. til einkaneyslu.
Sýnir þetta meðaltal glöggt hve misskipting auðs og tekna er mikil, nú þegar verið er að
reyna að fá fólk til að samþykkja árslaun sem nema 400-500 þús. kr. fyrir dagvinnu.

Hvað varðar þau rök að lögbinding lágmarkslauna sé skerðing á samningsrétti vísum við
Kvennalistakonur því algjörlega á bug. Lögbindingin skerðir einungis rétt til að semja um
mun lægri laun en lágmarkslaun, en skerðir ekki á nokkurn hátt rétt hvorki einstaklinga eða
hópa til að semja um hærri laun. Samningsréttur er mannréttindi sem ekki má skerða að því
er sagt er. Gott og vel! En þau mannréttindi að geta séð sér farborða með skaplegum hætti
eru miklu dýrmætari.

því er hér lagt til að Alþingi hækki einhliða lægstu launin í landinu og tryggi þau
sjálfsögðu mannréttindi hvers vinnandi manns að geta framfleytt sér af afrakstri fullrar
dagvinnu.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
1. gr.

Greinin kveður á um að óheimilt sé að greiða lægri laun fyrir 40 stunda dagvinnu en sem
nemur 50 þús. kr. á mánuði miðað við framfærsluvísitölu 1. mars 1988. Framfærslu-
kostnaður vísitölufjölskyldu, þ.e. hjóna með 1,66 börn að meðaltali, er 115 400 þús. kr. á
mánuði miðað við 1. feb. 1988. Þessi vísitölugrundvöllur gekk í gildi í febrúar 1984 og er
byggður á neyslukönnun hjóna á höfuðborgarsvæðinu 1978-1979.

Enn er ekki til að dreifa sambærilegri könnun á framfærslukostnaði einstaklings, en eins
og um er getið í greinargerð er það verkefni nú í vinnslu hjá Hagstofu Íslands. Það byggir þó
ekki á sérkönnun heldur er það unnið upp úr fyrrgreindri neyslukönnun, en Hagstofan býst
við að þar sé að finna haldbærar upplýsingar í útreikningi á framfærslukostnaði einstaklinga.
Framfærslukostnaður einstaklings er viðurkenndur hlutfallslega talsvert hærri en fjölskyldu
og því má ætla að 50 þús. kr. séu ekki fjarri lagi.

2. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.


