
Nd. 108. Nefndarálit
um frv. til 1. um gerðardóm í kaupgjalds- og verðlagsmálum.

Frá  minni hluta allsherjarnefndar.

F rum varp i þessu var visað til a llsherja rnefndar Nd. Alþingis h inn  11. þ. m. Var 
það tekið fyr ir  á fundi hennar hinn 17. s. m. Lagði ég þá til, að það yrði sent til um- 
sagnar Alþýðusambands íslands og Vinnuveitendafélags Islands, en sú tillaga var 
felld með atkvæðum þriggja nefndarm anna (BJ, GG og JGM) gegn mínu. Einn nefnd- 
arm aður (GÞ) var fjarverandi. Var frumvarpið  siðan borið und ir  atkvæði, þar eð 
enginn óskaði að ræða það, og samþykkt að mæla með, að það næði fram  að ganga, 
með atkvæðum hinna sömu m anna gegn atkvæði undirritaðs.

Þ ar  ineð var lokið nefndarathugun í neðri deild Alþingis á þessu lagafrumvarpi 
til staðfestingar ú bráðahirgðalögum, er varða lifsafkomu allra vinnandi karla og 
kA enna í landinu.

Eftir lagafrv. þessu skipar r ík isstjórnin  5 inenn i svonefndan gerðardóm, sem á 
að úrskurða um allar breytingar á kaupi, kjörum , hlutaskiptum  og þóknunum, sem 
greitt var eða gilti á árinu 1941. Grunnkaup má eigi hæ kka eftir meginreglu frum- 
varpsins, þó eigi séu litilokaðar brevtingar á því til sam ræm ingar og lagfæringar. 
ÖII verkföll og verkbönn skulu bönnuð.

Þá er í frv. gert ráð fyrir, að rík isstjórnin  gefi lit skrá um  nauðsynjavörur, er 
eigi megi selja hærra verði en í árslok 1941, og skrá yfir vörur, er eigi megi leggja 
meira á en gerðist á þeim tíma. Gerðardómurinn svonefndi skal þó ákveða breyting- 
ar á verðlagi innlendra framleiðsluvara, sem á skránni ern, í samræmi við fram- 
leiðslukostnað þeirra, enn frem ur er honum heimilt að ákveða hrevtingar á verði ann- 
arra  vara, er ríkisstjórnin ákveður uin.

Farmgjöld má eigi hækka án samjiykkis dómsins, og loks er honum  heimilað að 
ákveða verðlag á innlendum iðnaðarvörum og taxta fyr ir  viðgerðir, smíði, saumaskaji, 
prentun og því um líkt í samræmi við álagningu á efnivöru og vinnulaun, og er þá 
ekkert eftir, sem hinir 5 vísu dómendur eigi mega ákveða taxta fyrir, nem a ef vera 
skyldi ú tprjón  og hannyrðir.

Með bráðabirgðalögum Jieim, er frv. þessu er adlað að staðfesta, er 5 mönnum 
gefið úrskurðarvald  um það að banna alla kauphæ kkun  launastéttanna, en ríkis- 
stjórnin ákveður, hvað vörur Jiær, er þessar stétlir þurfa  að kaupa, skuli kosta. Þ ar  
sern vitað er, að hvorki í r ík isstjórn  né heldur í gerðardónm um  situr nokkur fulltrúi 
frá  launastéttunum, en rik iss tjó rn in  hins vegar styðst við verzlunarvaldið, bæði 
heildsala, kaupm enn og samband ísl. samvinnufélaga, er þegar af þeirri ástæðu 
hætta á því, að h lu tu r kuinastéttanna og neytandans verði fyr ir  borð borinn, og um 
hitt meira hugsað, að skerða eigi álagningu á vörurnar.  Þessi hefur einnig orðið fram- 
kvæmdin, það sem af er starfstíma þessarar stofnunar, svo sem síðar inun sýnt verða.

Skal nú fyrst athugað, hvernig lagasetning þessa hefur borið að höndum, og 
síðan frumvarpið sjálft i einstökum atriðum  og framkvæmd hráðabirgðalaganna.



Með lögum nr. 98 hinn 9. júlí 1941 voru ríkisstjórninni gefnar ým sar heimildir, 
scm Alþingi ætlaðist til, að notaðar vrðu til þess að halda niðri dýrtíðinni. Voru lög 
jiessi sett að undangenginni athugun sérstakrar þ ingnefndar iir þáverandi þrein 
stjórnarflokkum , og var alm ennur áhugi rík jandi meðal þ ingm anna fy r ir  því, að 
r ík isstjórnin  framkvæmdi lögin. Eigi liar hún þó gæfu til þess að gera það, heldur 
tók alveg öfuga stefnu og virtist vera eins konar kapphlaup  milli f jögurra  ráðherr- 
anna um það, hver þeirra gæti látið dýrtíðina aukast sem mest að sínuin hluta.

Eftirlit  með útsöluverði á vörum, svo og verðlagning á vöruuum, var rekið með 
sama sleifarlagi og verið hafði.

L andbúnaðarvörur voru stórhækkaðar, en eigi verðhættar ú r  ríkissjóði til þess 
að koma í veg fyr ir  vöxt dýrtíðarinnar, svo sem þó var heimild til.

Tollar á nauðsynjavörum  voru eigi lækkaðir eða afnum dir samkvæmt laga- 
heimild.

Ekkert var gert af háll'u rík iss tjó rnarinnar til þess að halda niðri farmgjöld- 
unuin.

Ríkisstjórnin lét þannig með öllu undir höfuð leggjast að fram kvæm a nokkuð 
jiað, er Alþingi hafði falið henni að gera i dýrtíðarm álunum , þó með þeirri einu und- 
antekningu, að Jiáverandi félagsmálaráðherra framkvæmdi húsaleigulögin.

Vegna þessarar vanrækslu r ík iss t jó rnarinnar  í dýrtiðarm álunum  óx dýrtíðin 
mjög hratt. Ríkisstjórnin var eigi Jieim vanda vaxin að fram kvæm a það höfuðverk- 
efni, sem Alþingi hafði falið henni, og var því Alþingi kvatt saman til fundar hinn 
Li. okt. s.l. til Jiess að ráða fram ú r  dýrtíðarm álunuiu.

Á þingi Jiessu lagði F ram sóknarflokkurinn  fram, svo sem kunnugt er, frum varp 
um að lögbanna hækkun kaupgjalds og löghinda dýrtíðaruppbót og verð innlendra 
afurða. Þ ar  eð grunnkaup hafði ekki hækkað frá s triðsbyrjun sem neinu nain, en 
dýrtíðin hins vegar farið hraðvaxandi, var augljóst, að grunnkaupshæ kkun  var eigi 
orsök dýrtíðarinnur og frv. Jietta Jiví hai'átta gegn kaupgjaldinu, en ekki dýrtiðinni.

Aljiýðuflokkurinn lagði hins vegar fram frv. uin auknar  ráðstafanir til Jiess að 
halda niðri dýrtíðinni. Var ]>ar liert mjög á ákva'ðum gildandi laga og horin frain 
nokkur merk nýma'li.

Sjálfsta 'ðisflokkurinn og Kommúnistaflokkurinn lögðu ekkert til Jiessara niála.
F rum varp  Aljiýðuflokksins varð eigi útrætt, en frv. Fram sóknarflokksins  var 

fellt í neðri deild Alþingis hinn 7. nóv. 1941 með 14 atkv. gegn 12. Var þannig sýnt, 
að meiri hluti Aljiingis var ]>ví algerlega andvigur.

Sagði ríkisstjórnin J)á al’ sér, og \ i r t is t  horfa til vandræða. Fór svo fram um 
hríð, að engir fengust til Jiess að mynda nýja ríkisstjórn, og settist hún  þá aftur. 
Kngar ný jar ráðstafanir voru gerðar í dýrtíðarinálunuin, en r ík isstjórnin  fékk þungar 
ávítur hjá ýinsum l)ingmönnum fvrir  aðgerðalevsi sitt í Jieim, og lofaði hún nú að 
framkva'ina dýrtíðarlögin, er hún tók á ný við völdum. Forsæ tisráðherra lét Jiess 
J)ó getið, að hann  teldi Jiau ófullna'gjandi, og lýsti yfir ábyrgðarlevsi sínu í Jiví sam- 
handi. Sleit Al])ingi síðan, og fóru þingmenn hver heiin til sin.

Þ rátt  fyrir gefin loforð leið svo fram iini áramót, að enn gerði ríkisstjórnin ekk- 
ert Jiað í dýrtíðarm álunum , er Aljnngi hafði falið henni að framkvæma. Hins vegar 
!ét Iandhúnaðarráðherra, sem jafn fram t er forsætisráðherra , enn hækka landhúnað- 
a rvörur í verði, eins og til Jiess að storka launastéttunum og undirs tr ika  ábyrgðar- 
levsi sitt á framkvæmdarleysi hans á dýrtiðarlögunum, sem hann hafði þó tvívegis 
tckið við frá Aljiingi.

F jögur félög iðnaðarinannn í Reykjavik, sem í Aljiýðusambandinu eru, með alls 
um 500 meðliniuni, og tvö smáfélög, sem ekki eru í Alþýðusambandinu, höfðu sagt upp 
samningum sinum við atvinnurekendur. Flest Jiessara félaga höfðu eigi í fyrstu  gert 
ráð fyrir  að krefjast verulegrar hæ kkunar  á grunnkaupi, en hin stöðuga hækkun 
dýrtíðarinnar í höndum rík iss tjó rnarinnar m un hafa brevtt hinuin upphaflegu á- 
formum og ýtt undir, að k röfur voru gerðar af þeirra hálfu um hæ kkun  grunnkaups. 
Þó vorn þessar k rö fur eigi lia'rri en svo, að fullt útlit var fvrir, að samningar na'ð-



ust 11111 eða eftir áram ótin milli félaga þessara og atvinnurekenda. Þá hélt forsætis- 
láðherra hina alkunnu nýársræðu sina. Boðaði hann  opinherar ráðstafanir gegn 
hækkun grunnkaups. Stöðvuðust samningar við það i bili, en þó eigi h já  öllum fé- 
lögunum.

Hinn 8. jan. 1942 gefa siðan 4 ráðherra r  af á í r ík isstjórninni út bráðabirgðalög 
um gerðardóm í kaupgjalds- og verðlagsmálum. Var með bráðabirgðalögum 
þessum lögfest bann við hækluin á grunnkaupi, þ rá tt  fy r ir  að Alþingi hafði fellt 
sams konar tillögur skönnnu áðui'. Þessi aðferð, að gefa út hráðabirgðalög, 
sem fóru þverlega í bág við nýyfirlýstan vilja Alþingis og eins ráðherrans í rikis- 
stjórninni, var hvort tveggja í senn þingræðisbrot og brot á samkomulagi þvi, sem 
gert var, þegar þjóðstjórnin var inynduð. Bráðabirgðalög þessi voru mjög sama efnis 
og Alþingi var nýbúið að fella og eigi nenia rúnnir m ánuður þangað til Alþingi skvldi 
kvatt saman til reglulegs fundar á ný. Skerða þau ulgerlega rétt launastéttanna til 
þess að semja um kaup sitt og kjör, og munu engin dæmi til þess í nokkru  þingneðis- 
landi, að hrapað sé að slikum ráðstöfunum með bráðabirgðalöguin, og það rétt eftir 
að Alþingi hafði fellt frumvarp sania efnis og rétt áður en þetta sama þing kem ur 
saman á ný. Virðist þessi óþingræðislega aðferð hafa verið viðhöfð til þess að binda 
hendur þingmanna við gerðir ráðherra sinna og flokksstjórna á milli þinga, áf því 
vonlaust hafi þótt að koma þessu máli fram á annan hátt. Slik vinnubrögð eru vitan- 
lega stórhættuleg öllu þingra>ði og Iýðra>ði og stórlega vítaverð.

Lagafrumvarp þetta hefst á því, að ríkisstjórnin tilnefnir á menn í svonefndan 
gerðardóm. Xú inun |>að réttarfarsregla um gerðardóma, að tveir aðilar, sem eigi 
cru á eitt sáttir, tilnefna inenn í dóm, jafnmargn aðila hvor, til þess að túlka mál 
sitt frá báðum hliðum, en komi þeir sér eigi saman, útnefnir htutlaus aðili oddamann 
í dóminn. Til þess að gerðardóm ur starfi, þarf ágrciningur að vera fvr ir  hendi. Gert 
er ráð fvrir  m álsútlistun.og að dóm arar meti og virði allar málsástæðnr.

í frumvarpi jiessu eru b ro tnar allar meginreglur uni skipnn gerðardóms. Hér er 
það ríkisstjórnin, sem útnefnir alla dómarana, og eru ekki gerðar til þeirra neinar 
kröfur um sérþekkingu á högum aðila. Það er því rangt, þegar af þessum ástæðum, 
að nefna dóm þennan gerðardóm.

Dónnmim er að vísu ætlað að vinna drengskaparheit að þvi, að þeir inuni vinna 
starf sitt eftir beztu vitund, en jafnfrain t er þeim fvrirskipað að fvlgja þeirri inegin- 
reglu. að eigi megi greiða hærra g runnkaup fvr ir  sams konar verk en greitt var á 
ár inu  1941. Þar mcð er þeiin í raun réttri bannað að meta málsástæður. Þeir mega 
ekki taka tillit til þess, þó að grunnlaun verkainannsins séu í rauninni of lág, þeir 
mega ekki meta greiðslugetu atvinnuvegarins. Hvað sem þessu hvoru tveggja liður, 
á grunnkaupið að vera óbrevtt. A þennan hátt er dóinnum beinlinis fyrirskipað að 
ganga á rétt launþcga.

Þá er fvrirskipað að leggja undir úrskurð dómsins allar breytingar á kaupi, 
kjöruni, h lutaskiptum og þóknunum, og það alveg eins, j>ó að sainkoniulag sé uni 
Jiær niilli a tvinnurekenda og launjiega. Það er jiannig ekki a>tlazt til jiess, að dómur 
þessi úrskurði um ágreining, svo sem venja er iim gerðardóma, heldur sé hann  á 
verði fyrir a tvinm irekendur og gæti jiess, að þeir greiði ekki verkamönnuni og öðr- 
inn launjiegum hærra kaup  en á árinu 1941, jafnvel [)ó að atv innurekendur sjálfir 
séu fúsir til þess. Er jiví einsætt, að gerðardóm urinn getur skapað ágreining milli 
kmnþega og atvinnurekenda um mál, scni jieir eru ásáttir um. Þeir, sem laun taka, 
og jieir, sem launin greiða, eru að sjálfsögðu betur fa>rir um að meta, hvers virði 
einnan er og hvað a tvinnureksturinn þolir að borga, heldur en óviðkomandi nienn. 
Þó eru jieir með lagafrv. jiessu gerðir óm yndugir og ósjálfráðir gerða sinna. í sam- 
ræmi við jiað eru verkalýðsfélögin svipt verkfallsrélti, sein jieim var löghelgaður 
á Alþingi 1988. Launasté tlirnar eru jiannig sviptar öllu samningafrelsi uni knup 
sitt og k jor á mestu uppgangsthnum atvinnuveganna. Hvað niundi þá jiegar þrengir 
að, ef hinir sönui mættu ráða?

Þá er í frv. gert ráð fyrir, að ríkisstjórnin gefi út skrá vfir vörui', sem eigi



niegi selja ha 'rra  verði en þær voru seldar á ár inu  1941, en þess eigi getið, hvar á 
að taka misinuninn, ef vörurnar  eru seldar með tapi, og eigi heldur hver eigi að 
ú rskurða uin það. Enn frem ur er rík isstjörn  heimilað að gefa ú t  skrá yfir  vörur, 
sem eigi megi leggja meira á en gert var í árslok 1941, en ef sú álagning, sem þá 
var leyfð, á að haldast óbreytt, er hætt við, að lítill á rangur verði af þessari ráð- 
slöfun, ef hiin á að skoðast sem barátta  gegn dýrtiðinni. Ýmis ákvæði frv. við- 
víkjandi verðlagi gælu þó orðið til bóta, ef fram kvæm d væru af k ja rk i  og festu, 
en hvort tveggja hefur skort til þessa í fram kvæm d verðlagseftirlitsins. Ríkis- 
s tjórnin hefur lengi haft í öðrum lögum sams konar heimildir og hér eru gefnar, 
en ekki notað þær að neinu gagni.

Þá fékk rík isstjórnin  með 1. nr. 48 hinn 9. júlí 1941 heimild til þess að hafa 
hemil á farmgjöldum, en hefur eigi fengizt til þess að nota hana. Með þessu frv. 
cr sú heimild færð ú r  höndum  rik iss tjó rnar og lögð í hendur hins svo nefnda gerð- 
ardóms, að vísu orðuð nokkuð ákveðnar en áður var, en þó fer það enn eftir vilja 
þeirra,. sem heiinildina hafa, hvort h ún  kem ur að nokkru  gagni eða engu.

Þegar athugað er, að upp í frv. þetta hafa verið teknar heimildir, sem ríkis- 
s tjórnin hafði áðu r  í öðrum lögum og hefur eigi fengizt til að fram kvæm a, verður 
eigi komizt hjá að álíta, að það sé gert til þess að sýnast. Sama máli er að gegna 
um víðtæka heimild, sem stofnun þessari er veitt til þess að ákveða taxta fyrir  
viðgerðir, smíði, sauinaskap, p ren tun  og því um líkt. Allt er þetta svo margbrotið 
og vfirgripsmikið, að eigi er sennilegt, að fiiinn menn, sem allir hafa margvíslegum 
öðrum störfum að sinna, geti annað þessu, og sízt i áttina til verðlækkunar. Sú 
ráðstöfun að hafa f jó ra r  verðlagsnefndir, þar sem allt er gert í h jáverkum, og einn 
dómstól, sem á að úrskurða h jáverkastarf  hinna nefndanna í h jáverkum  sínum, 
sýnir átakanlegt alvöruleysi eða vonleysi r ík iss t jó rnarinnar  um, að nokkuð verði 
unnið að gagni af hennar hálfu  gegn dýrtíðinni.

Franikvæm d bráðabirgðalaganna, sem þetta frv. á að staðfesta, er óræk sönnun 
fv r ir  því, er hér að fram an segir, og skal hún nú rakin  stuttlega eins og hún kem ur 
mér fyr ir  sjónir.

F ram kvæ m d þessi hefur verið tvenns konar:
1. Barátta gegn kauphækkun.
2. Eftirlit  með vöruverði.

Skulu hinu fvrra  nú gerð nokkur skil.
Svo sem áður segir, höfðu 4 félög iðnlærðra m anna innan Alþýðusainbands- 

ins sagt upp samninguni sínuni ly r i r  áram ót og kröfðust g runnkaupshækkunar,  
enn frem ur 2 fclög u tan Alþýðusainbandsins. Félög jiessi voru:

1. Bókbindarafélagið,
2. Félag járn iðnaðarm anna,
8. Hið íslenzka prentarafélag,
4. Klæðskerafélagið Skjaldborg.

Utan A lþýðusam bandsins:
1. Félag rafvirkja,
2, Félag skipasmiða.

Eftir nýársræðu forsætisráðherra slitnaði upp úr samningum við þessi félög, 
og hófst þá verkfall, neina hjá klæðskerasveinum, sem sömdu við atv innurekendur 
hinn 5. jan. uin KF) ha 'kkun á grunnkauiii og' stytting' vinnuviku ú r  (50 stunduni í 
öl klst. Þessum sanngjarna samningi var siðar breytt af „gerðardónm um “.

Kjör hinna 4 Alþýðusambandsfélaga voru i höfuðatriðum  fyrir  áram ót sem hér 
segir fyr ir  fullkoinna iðnsveina:

P ren ta ra r :  l ’élsetjarar kr. 115.80 á viku, aðrir  setjarar  og p ren ta rar  kr. 97.08. 
\ ’innustundir  48 á viku, sum arfrí 12 dagar, veikindafrí 12 dagar.

Bókbindarar: kr. 98.90 á viku, v innustundir 48, sum arfri og veikindafri hið sama 
og h já  prenturum.



Járn iðnaðarm enn: dagvinnutimi 8 stundir, g runnkaup  kr. 1.98, eða kr. 92.(54 á 
6 daga vinnuviku, sum arfri (>—8 dagar, slysafrí 7 dagar.

Klæðskerasveinar: Vikukaup 90 krónur, v innustundir  00, sum arfrí  8 dagar, veik- 
indafrí 12 dagar.

Námstími í öllum þessum iðngreinum er minnst 4 á r  og síðan lágt kaup  fyr ir  ný- 
sveina í 1 til 1 V& ár.

Hinn 8. janúar  settu f jó rir  ráðherra r  úr  ríkisstjórninni, svo sem kunnugt er, 
bráðabirgðalög i kaupgjalds- og verðlagsmálum. Voru verkföll þar bönnuð, og af- 
lýstu félögin þeim, en eigi hurfu  menn þó af tur  til vinnu.

A tvinnurekendur vildu flestir óhnir semja, en fengu því eigi ráðið fyr ir  bráða- 
birgðalögum rík iss tjó rnar um gerðardóm, og tók dómstóll þessi að dæma af iðnaðar- 
inönnum k jarabæ tur þær, er a tv innurekendur voru fúsir á að greiða og höfðu ýinsir 
þegar samið uni.

Hófst þessi herferð á því að dæma af himim lágt launuðu klæðskerasveinum 
grunnkaupshækkun, er nam h. u. h. 10ýr, og lengja vinnutíma þeirra úr öl stund á 
viku, er samið hafði verið um, upp i 84 stundir.

Sama gerræði var beitt gegn bókbindurum . Var dæmd af þeim h. u. h. 5,5c/< 

grunnkaupshækkun, en hins vegar levfðar n okkra r  aðrar  sinávegis k jarabætur.  Var 
hókstaf „gerðardómslaganna“ beitt gegn þessum lágt launuðu stéttum til hins ýtrasta.

Hins vegar var öðruin tökum tekið á Félagi járn iðnaðarinanna. Það fékk stað- 
festa grunnkaupshækkun, sem nam 12,2'i af 1(5,ö ci ,  er samið hafði verið uin. Mis- 
inuninn, ca. 12 þús. krónur, greiddu meistarar í ellilaunasjóð félagsins. Fengu járn- 
iðnaðarmenn með „dómnuin" staðfestan samning uni að breyta kaupi sínu ú r  dag- 
kaupi i vikukaup, kr. 100.00 á viku í grunnlaun, og vinnutíma staðfestan 8 stundir, 
svo sem áður var. Auk þess fengu þeir sum arfrí  aukið úr 8 dögum í 14 og slysavikur 
4 fvrir eina áður. Eftirvinna og næturvinna hækkaði i sama hlutfalli og dagvinna.

Ber sízt að telja eftir þessi úrslit, er félag já rn iðnaðannanna  náði, þó að þau 
stingi óneitanlega í stúf við ineðferð þá, er bókbindarar og klæðskerar fengu, og 
xerður eigi annað séð en „dóm urinn“ hafi í úrskurð i sinum inetið hina brýnu  þörf á 
því að fá leysta deilu járn iðnaðarm anna, þó að til þess sé að vísu engin heimild í 
bráðabirgðalögunum.

Þegar p ren ta rar sáu, hvert stefndi með lagasetningu þessa og fram kvæm d henn- 
ar, neituðu þeir ölluin afskiptuin dómsins harðlega og sömdu um sömu k jö r og þeir 
höfðu áður.

Af afskiptum dómsins af samningum annarra  félaga má nefna, að afnum in var 
með úrskurði nýum sam in grunnkaupshæ kkun  hjá verklýðsfélagi Vestmannaeyja og 
enn frem ur ó '/c  grunnkaupshækkun, er illa launuð stétt í félaginu Iðju á Akureyri 
liafði náð samningum uni fyr ir  inilligöngu sáttasem jara ríkisins á Akureyri.

Aðalstarf dómsins hefur þannig verið að koma í veg fyrir, að láglaunamenn 
fengju hækkun á grunnkaupi.

Alls höfðu 7 félög með 700 meðlimum sagt upp samningum og farið frain á grunn- 
kaupshækkun af um 18000 manns, sem í Alþýðusambandinu eru. Setning liráða- 
birgðalaganna hindraði að vísu grunnkaupshæ kkun  hjá hinuin veikari félögum, en 
siðan hala  ýmis félög tekið upp ný ja  aðferð. Þau gera enga sameiginlega samninga, 
og meðlimirnir ráða sig eins og hver getur bezt. Þetta gefst verkam önnum  vel til 
ha 'kkunar i þeim atvinnugreinum, þar sem eftirspurn  er eftir mönnum til vinnu. 
Og á þennan hátt  er þessi löggjöf sniðgengin af fjölda manns, sem hefur aðstöðu til 
þess. Þá er og vitað, að þótt bannað sé ineð bráðabirgðalögunum og þessu frv., ef 
að lögum verður, að hækka kaup  vinnufólks, þá m un það samt verða gert af þeim, 
cr telja sig hafa þörf fyrir  slika aðstoð.

Þessi lagasetning er þannig óframkvæinanleg gegn vilja verkalýðsins á jieim 
stöðum og í þeim atvinnugreinum, jiar sem eftirspurn  er el'tir vinnuafli. Hins vegar 
eru viða uin land staðir og atvinnuvegir, þar sem eftirspurnin  eftir vinnuaflinii er



ekki neitt veruleg. Þ ar  gilda sameiginlegir samningar um grunnkaup, og þar sem svo 
háttar, verður farið eftir þessari löggjöf. Hún mundi þannig skapa misrétti innan 
verkalýðssté ttarinnar og sérstaklega koma har t  n iður á þeim, sem hafa lægst laun 
og vonda aðstöðu, þar sem framboð og ef tirspurn verða ráðandi um kaupgjaldið. Er 
framkvæmd bráðahirgðalaganna þessa alveg óræk sönnun. Hún er einnig óréttlát á 
þann veg, að hún  ákveður eingöngu tek ju r  launasté ttanna á sama tím a og tek ju r  ann- 
a rra  m anna eru eigi takm arkaðar með valdboði. Sem dýrtíðarráðstöfun kem ur hún 
ekki að haldi, þar eð ha*kkun grunnkaups er eigi orsök dýrtíðarinnar í landinu.

Þá er að athuga eftirlitið með vöruverðinu.
Um áram ótin  var gefin út skrá yfir vörur, sem ekki mætti selja hæ rra  verði en 

gert var síðast á ár inu  1941. Þá hefur og verið breytt nokkuð til læ kkunar álagningu 
á nokkruin vörutegundum. Samt hefur n iðurstaðan orðið sú, að ýinsar vörur, sem 
bannað var að hækka, hafa hækkað í verði. Má glögglega sjá þetta á skrá þeirri um 
smásöluverð í Revkjavík í byrjun  jan ú ar  og bv rjun  marz 1942, sem birt  er hér á 
eftir. Úti iiin land hefur þessi m ism unur víða orðið eiin meiri; ef fylgt er þar álagn- 
ingarreglu „gerðardómsins“, m undu ým sar vörur hafa hækkað enn meira í verði.

Enn er fvlgt þeirri reglu að leyfa álagningu á vörur í hundraðshlutum . Því meira 
sem varan hæ kkar í verði í innkaupi, því meira sem farmgjöld og an n ar  kostnaður 
hækkar, þvi meira græðir sá, sem selur. Þ a r  er ekki reiknuð út dýrtíðaruppbót og 
grunnlaunin  ekki skorin við neglur. Þetta á sér stað um allar nauðsynjavörur, en 
þó í enn r íkara  mæli uin aðrar vörur, sein mikið er nú selt af og ekki koma beint inn 
í vísitöluna. Vöruumsetningin hefur aukizt og inargfaldazt, bæði að magni og' verði, 
en álagning er leyfð mjög hin sama í hundraðshlu tum  eins og jiegar verðið var lágt 
og umsetningin lítil. Samthnis hefur svo verið leyfð stöðug ha 'kkun innlendra afurða, 
en eigi verið tekin sú leið að verðbæta þær. Þá hefur frá hálfu r ík iss tjó rnarinnar 
eigi verið sinnt þeirri sjálfsögðustu, stærstu og réttlá tustu  dýrtiðarráðstöfun, sem 
fyrir  hendi var, þeirri að hækka gengi íslenzkrar krónu.

Á rangur hins óafsakanlega úrræðaleysis, undandrá t ta r  og sinnulevsis ríkisstjórn- 
a r inna r  í dýrtíðarm álunum  hefur orðið sá, svo sem kunnugt er, að dýrtíðarvísitalan 
hefur koinizt upp i 83 stig. Þetta gerist á sama tíma og aðrar rík iss tjó rn ir gera allt, 
sem í þeirra  valdi stendur, til þess að halda dýrtiðinni í skefjum. Má til dæmis nefna, 
að frá ó fr iðarbyrjun  hafði dýrtíðin vaxið í Rretlandi til 1. okt. s. 1. uin 26%, í Banda- 
r ík jum  N.-Ameriku um 8,8% og í Þýzkalandi um 5%.

Þ rá t t  fyr ir  allt umtal og skrif um nauðsyn framkvæmda í þessum m álum  hefur 
farið svo hörmulega hér sem raun  ber vitni uin.

Þegar rík isstjórnin  loks tekur rögg á sig, ræðst hún  ekki á dýrtiðina, heldur 
kaupgjaldið. Hjá henni snýst bará ttan  ekki gegn dýrtíðinni, heldur gegn launastétt- 
uiium. Innflu tn ingur erlends gjaldeyris, sein kevptur er óeðlilega háu verði, hefur 
ásanit úrræðaleysi rík iss tjó rnarinnar í dýrtíðarniá lununi skapað ástand, sem áður 
on varir  veldur vandræðum. Óhemju auður hefur á skömmuin tíma salnazt á hendur 
ö rfárra  manna. í stað þess að taka þennan stríðsgróða og nota hann  til dýrtiðarráð- 
stafana og ja fn fram t leyfa honuin að nokkru  levti að dreifast út á meðal ahnennings 
í hækkuðu kaupgjaldi og bættum kjö rum  alniennings, hefur r ík isstjórnin  tekið upi> 
í frv. því, er fyrir  liggur, þá óheillavænlegu stefnu að láta striðsgróðann haldu áfram  
að renna til n iilljóneranna íueð Jiví að banna ahnenningi að bæta k jö r sín, samhliða 
þvi sem verðlagseftirlit hennar er hik eitt og kák, sem eigi kem ur að gagni. Frv. Jiað, 
er fyrir  liggur, miðar að Jiví að lögfesla Jiessa stefnu, sem jafnvel á friðartím um  væri 
óréttlát og skaðleg, en á ófriðartiinum leiðir til glötunar.

Að framansögðu athuguðu leg'g ég til, að frv. þetta verði fellt.

Alþingi, 24. marz 1942.

F inniir Jónsson.



Fylgiskjal.

Skrá yfir verðbreytingar á nauðsynjavörum, sem seldar eru í 
í Reykjavík, samin eftir skýrslum verðlagsnefndar.

l ' t s ö i t i v p r ð  
í i y r j u n  j a n .  

1912

r i s ö l u v e r ð  
l i v r j u n  m a r z  

1942 l æ k k u n

Kindakjöt, nvtt ....................... ........... 4,00 4,10 0,10
Nautakjöt, steik ..................... ........... 6,75 6,33 ,,
Nautakjöt, súpa ..................... .................  4,75 4,96 0,21
Kálfskjöt .................................... ........... 4,17 4,14 ,,
Saltkjöt ...................................... ........... 4,18 4,52 0,34
Hangikjöt ......................... ........ ........... 7,31 7,51 0,20
Kæfa .......................................... ........... 7,02 8,83 0,91
Flesk, saltað ............................ ........... 11,00 11,20 0,20
Flesk, revkt .............................. ........... 14,25 14,64 0,39
Fiskbollur ................................ ........... 2.43 2,73 0,30
M jólkurostur ............................ ........... 8,48 9,80 febr 1,32
Egg .............................................. ........... 17,30 12,95 >>
Rúgmjöl .................................... ........... 0,65 0,62 >>
Hveiti ........................................ ........... 0,70 0,67 >>

Hal'ragrjón ................................ . . ; . . .  0,85 0,82 >>
Kartöflumjöl ............................ 1,50 ,,
Hrísmjöl .................................... ........... 1,42 1,47 0,05
Sagó ............................................ ........... 1,88 1,92 0,04
H rísgrjón ..................... ............ ........... 1,45 1,39 >>

Matbaunir .................................. ........... 1,48 1,41 ,,
S trásvkur .................................. ........... 1,23 1,19 ,,
Hvítasvkur ................................ ........... 1,25 1,38 0,13
Kandís ........................................ ........... 2,95 2,73 ,,
Kaffi, b rennt og malað . . . . ........... 5,54 5,57 0,03
Kaffi, óbrennt ............. ................... ........... 3,42 3,41 ,,
Kaffibætir .................................. ........... 4,51 4,54 0,03
Kakaó ........................................ ........... 5,99 6,06 0,07
Te ................................'................ ........... 1,30 1,48 0,18
Brúnsápa .................................... ........... 3,07 3,00 >>

Sólskinssápu ............................ ........... 1,22 1,23 0,01
Þvottaefni ................................ ........... 0,95 1,15 0,18
Sódi ............................................ ........... 0,71 0,70 >>

smásölu

0,34

0,03

4,35
0,03
0,03
0,03
0,15

0,06
0,07
0,04

0,18

0,01

0,07

0,01


