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um frv. til laga um vinnumiðlun.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nýmæli frv. þessa er í þvi fólgið, að atvinnumálaráðherra er veitt heimild 
til að setja á stofn svonefndar vinnumiðlunarskrifstofur í öllum kaupstöðum 
landsins, án tillits til þess, hvort hlutaðeigandi hæjarstjórn telur þess þörf eður 
eigi. Yfirstjórn slíkrar skrifstofu skal falin 5 manna stjórnarnefnd, er aftur ræð- 
ur forstöðumann skrifstofunnar og aðstoðarmenn, ef þurfa þykir. Kostna,ður við 
skrifstofurnar, þar með talin laun stjórnarnefndar, á að greiðast að V3 hluta lir 
rikissjóði og að % hlutum úr hlutaðeigandi hæjarsjóði. Aðalstarf skrifstofunn- 
ar virðist eiga að vera í því fólgið að úthluta opinberri vinnu innan bæjarfélags- 
ins og aðstoða við atvinnuleysisskráningar. Til nýmæla má það naumast telja, 
að hæjarstjórnum er og samkv. 1. gr. frv. heimilt að setja á stofn ráðningarskrif- 
stofur. Þann rétt liafa þær vitanlega samkv. gildandi löggjöf. En samkv. frv. gcta 
þær að vísu velt þriðjungi kostnaðar við skrifstofulialdið yfir á ríkissjóð, með 
því að fullnægja ákvæðunum um stjórnarnefnd o. s. frv.

Minni hl. ^r þeirrar skoðunar, að löggjöfin sé hér, algerlega að óþörfu, að 
seilast inn á valdsvið bæjarfélaganna. Hann telur heppilegast að láta sýslu- og 
bæjarfélögin hafa sem fyllst forræði yfir sínuin eigin málefnum, enda sé það í 
fullu samræmi við grundvallaratriði stjórnskipunar vorrar og skiptingu lands- 
ins i sérstök hagsmunasvæði, með aðskildum fjárhag og sérstakri vfirstjórn 
(sýslunefndir og hæjarstjórnir). Það eru þær, sem áhyrgðina eiga að hera á fjár- 
málastjórninni, hver í sinu umdæmi. Það mundi naumast verða til að skerpa á-



byrgðartilfinningu þeirra, ef landsstjórnirnar fengju vald til að skipa málefnum 
héraðanna eftir eigin höfði — ef til vill gegn vilja hlutaðeigandi sýslunefndar 
eða bæjarstjórnar — og stofna á þann veg til meiri eða minni útgjalda fyrir hlut- 
aðeigandi sýslu- eða hæjarfélög. Sú iiraut virðist mjög varhugaverð, ekki sizt 
þegar þess er gætt, að ríkið hefir sjálft notað flesta tekjustofna til hins ýtrasta, 
sem aftur óhjákvæmilega leiðir af sér erfiða aðstöðu sýslu- og liæjarfélaga til 
tekjuöflunar.

Það er næsta ósennilegt, að nokkur maður treysti sér til að halda því fram 
í fullri alvöru, að ráðningarskrifstofa geti eigi leyst starf sitt sæmilega af hendi 
án þess að sett sé yfir liana 5 manna stjórnarnefnd, auk forstöðumanns. Þetta 
stjórnarhákn gefur því þegar grunsemdir um, að annað liggi hér hak við en uin- 
liyggja fyrir „vinnumiðluninni“. Sú skoðun er og mjög almenn, að frv. þetta sé 
fram komið í þvi augnamiði einu, að ná pólitískum yfirráðum yfir ráðningar- 
skrifstofu, er bæjarstjórn Reykjavikur liefir sett á stofn, og nota á þann bátt 
vald þingmeirihluta til að draga úr höndum meiri hluta hæjarstjórnar umráð 
yfir þessu einkamáli hæjarins. Slík kúgun getur aldrei leitt til góðs og verður 
óhjákvæmilega til skennndar því málefni, sem um er að ræða. Og núverandi 
þingmeirihluta mætti ef til vill henda á það, að naumast verður hann ævarandi. 
Reynslan liér og annarsstaðar hefir sýnt það, að stjórnmálaflokkarnir skiptast 
á uin að hafa meirihlutavald á Alþingi. Gæti þá svo farið áður en mjög langt liði, 
að þau vopn, sem stjórnarflokkarnir nú heita gegn andstæðingunum, snerust 
gegn þeim sjálfum.

Skoðun minni lilutans er þannig sú, að hvert bæjarfélag eigi sjálft að ráða 
því, bvort það setur á stofn ráðningarskrifstofu hjá sér, og sé það gert, þá 
hvernig henni er hagað. Hann telur og, að sú tilhögun, sem ráðgerð er í frv., 
sé óþarflega kostnaðarsöm og hin fjölmenna stjórnarnefnd sízt til bóta. Samkv. 
þessu leggur minni hl. til, að frv. verði fellt.
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