
Nd. 104. Nefndarálit
iini frv. til 1. 11111 verðlagsuppbót á Iaun einbæltisnianna og anna rra  starfsmanna 
ríkisins og ríkisstofnana.

F rá  fjárhagsnefnd.

Fruinvai'i) þetta, sem borið er fram af r ík isstjórninni og í samráði við stuðn- 
ingsflokka hennar, hefur verið til ý tarlegrar yfirvegunar í nefndinni. Hefðu sumir 
nefndarm anna kosið, að ýinsar takm arkan ir  hefðu verið settar um fram  þær, sem 
eru í frumvarpinu, gegn því, að dýrtíðin væri bætt án tillits til launaupphæðar eða 
anna rra  ástæðna launþega. Jafn fram t kom  sú skoðun fram í nefndinni, að þing og 
stjórn  tækju  á sig' með sam þykkt þessa l'rv. siðferðislega ábyrgð um að beita áhrif- 
uin sínum til að framleiðslustéttir þjóðfélagsins fengju a. m. k. sams konar hækkun 
á tekjum sinum, og yrði að hafa vakandi auga á því, að ré ttu r  þeirra  yrði eigi fyrir  
borð borinn. Koma þá einkum til greina, eins og nú er ástatt, bæ ndur og aðrir  smá- 
framleiðendur í landinu, sem selja afurðir s inar á innlendum m arkaði og undir 
eftirliti og með ihlutun r ík iss tjó rnar og Alþingis.

Hins vegar leit nefndin svo á, að eins og komið væri með kaupgjald og launa- 
greiðslur og uppbæ tur á þær yfirleitt í landinu, þá væri erfilt  fyrir  Alþingi að fram- 
kvæma allt annan  ré tt  á starfsm önnum  ríkisins, og J)á sérstaklega þegar Jiess cr 
gætt, að meðal þeirra  eru flestir þeirra, sem lágt eru launaðir, og tiltölulega fáir, 
sem hægt sé að nefna hátekjum enn, samanborið við jutð, sem annars  staðar við- 
gengst um  launagreiðslu. Og þar sem samkomulag er talið fengið af rikis- 
stjórninni meðal stuðningsmanna hennar uin lausn málsins á þeim grundvelli, sem 
frumvarpið m arkar,  þá telur nefndin víst, að þingið geti ekki fallizt á neinar stór- 
felldar breytingar, sem á þvi yrðu gerðar, og að rik iss tjó rn in  gæti tæpast að nýju 
fengið samkomulag uin aðra skipun þessa máls, sem heppilegri þætti.

Nefndin hefur því orðið sammála um að mæla með sam þykkt frumvarpsins 
með nokkruin smávægilegum breytingum, sem hvergi raska þó aðaluppislöðu þess.

Helztu brey tingarnar eru þessar: 1. Að heimila að greiða dýrtíðaruppbót á 
greiðslur ú r  lífeyrissjóðum. 2. Að greiðsla verðlagsuppbótar sé miðuð við sama 
tíma og gert er í samningum þeim, sem gerðir hafa verið um greiðslu verðlagsupp- 
bótar, og 3. að setja tím atakm ark  fyr ir  því, hve lengi lögin sknli vera í gildi.

Nefndin taldi sanngjarnt, að þeir, sem lífevri fá úr  sérstökum sjóðum, fengju



sömu dýrtíðaruppbót og aðrir, sem eftirlaun taka úr ríkissjóði, en til þess að það 
sé kieift, verður r ík issjóður að taka þessar greiðslur á sig, þar sem viðkomandi lif- 
eyrissjóðir eru þess ekki megnugir. Bar nefndin þetta atriði undir  fjármálaráð- 
herra, og taldi hann  sig geta á það fallizt.

Samkvæmt 7. gr. frum varpsins virðist nefndinni, að hægt sé að leggja þann 
skilning í ákvæði hennar, að verðlagsuppbótina beri að reikna sarnkv. vísitölu 
sama m ánaðar og hún  er greidd fyrir. Telur nefndin því rétt að taka af öll tvhnæli 
um þetta atriði og að skýrt komi fram, að verðlagsuppbótin skuli reiknuð samkv. 
vísitölu næsta m ánaðar á undan.

Og loks taldi nefndin rétt, að lögin væru eigi látin gilda lengur en til 1. júlí 
1942, svo að víst væri, að þau yrðu þá tekin til endurskoðunar samkv. breytingum 
þeim, sem búast má við, að verði á högum landsm anna í næstu tíð.

Um orðalag á by rjun  2. gr. hefur nefndin orðið þess vör, að ým sir skilja það 
svo, að samkv. því væri hugsanlegt, að svo færi, að tvenns konar vísitala væri í 
gildi í landinu. Önnur samkv. útreikningi Hagstofunnar, er uppbæ tur til opinberra 
starfsinanna ættu að miðast við, og hin samkv. útreikningum  kauplagsnefndar (sbr. 
gengislög'in), en slíkt telur nefndin f jarri  öllum sanni. á?ill nefndin því taka fram, að 
hún telur, að samkv. greininni beri að haga útreikningum  visitölunnar á sama hátt og 
verið hefur, þ. e. að kauplagsnefnd ákveði grundvöll ú tre ikn inganna að fengnuin til- 
lögum Hagstofunnar.

Samkvæmt framansögðu Ieggur nefndin til, að frv. verði sam þykkl með svo 
felldum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr.

a. Á milli orðanna „eftirlaun“ og „úr ríkissjóði“ komi: og slvrktarfé samkv. 
18. gr. fjárlaga.

b. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Heimilt er lífeyrissjóðum embættismanna, barnakennara  og ljósmæðra 

að greiða verðlagsuppbót á lífeyri á sama hátt. Ríkissjóður endurgreiðir 
lífeyrissjóðunum upphæðir þær, er þeir greiða samkv. ákvæðum þessum.

2. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Verðlagsuppbótin greiðist mánaðarlega með laununum  og miðast við visi-

tölu fram færslukostnaðar i næsta m ánuði á undan.
3. Við 9. gr. Aftan við ártalið 1941 komi: til 1. júlí 1942.

Alþingi, 27. marz 1941.

Sveinbjörn Högnason, Jón  Pálmason, Skúli Guðmundsson.
form., frsm. fundaskr.
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