
Nd. 10. Frumvarp til laga
um hækkun á launum embættismanna og annarra  s tarfsm anna ríkisins og rikisstofn- 
ana.

Flm.: Sigfús Sigurhjartarson, Aki Jakobsson.

1. gr.
Ríkisstjórnin skal greiða 30% hækkun á laun embættismanna og starfsm anna 

ríkisins og ríkisstofnana frá 1. jan. 1942 að telja, er samsvara allt að 6000 kr. grunn- 
launum á ári, en 15% hæ kkun á það af laununum, sem er fram yfir  það, sem sam- 
svarar 6000 kr. g runnlaunum  á ári. Þó skal eigi greiða þessa hæ kkun  á þann hluta 
launanna, sein fram  vfir  er það, sem sam svarar 9000 kr. g runnlaunum  á ári.

2. gr.
Sveitarfélögum er skylt að greiða launahæ kkun þá, sem um getur í 1. gr., á þann 

hluta kennaralauna, sem greiðist ú r  sveitarsjóði.

3. gr.
Launahækkanir  samkv. 1. og 2. gr. skulu bætast við launin áður  en verðlagsupp- 

bót er reiknuð samkv. 1. nr. 8 frá 31. inarz 1941. Skal og greidd verðlagsuppbót á 
launahækkun þessa samkv. þeim lögum.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Ríkisstjórnin hefur nú lýst því yfir, að hún muni leggja fyr ir  þingið frumvarp 

um afnám á kauphækkunarbannsákvæ ðum  laga um dómnefnd i kaupgjalds- og verð- 
lagsmálum, en svo sem öllum er kunnugt, hafa þau ákvæði í seinni tíð varla gilt um 
aðra en opinbera starfsmenn, sem ekki hafa haft aðstöðu til þess að kný ja  fram kaup- 
hæ kkanir með sama móti og verkafólk um allt land hefur nú undanfarið  gert. Lögin 
um dómnefndina hafa því komið mjög illa við ýmsa opinbera starfsmenn, og er víða 
svo ástatt nú, að opinberir starfsménn, sem þurfa m argra á ra  m enntun til starfa 
síns, eru í kaupi orðnir lægri en almennir Aerkamenn. Það er óviðunandi ástand, að 
fnstráðnir opinberir s tarfsmenn séu þannig settir skör lægra en lausamenn, sem hafa 
aðstöðu til að nota sér út í vztu æsar þá eftirspurn, sem nú er eftir vinnuafli, og að 
þeir séu af ríkisvaldinu beinlínis í kaupi látnir gjalda þess, að þeir hlaupast ekki á 
brott ú r  starfa sínum til þess að fá hæ rra  kaup, sem greitt er í lausavinnu. Það er 
þegar farið að bera mikið á því, að ýmsir fastráðnir s tarfsmenn ríkisins séu að segja 
upp störfum sínum vegna hins lága kaups, og er það að vonum. Á sumum ríkisstofn- 
unum, t. d. spitölunum, eru þegar orðin svo mikil brögð að þessu, að til stórvandræða 
horfir.

Hins vegar er brýn nauðsyn til þess að endurskoða rækilega öll lagafyrirmæli 
uin launagreiðslu til embættismanna og s tarfsm anna ríkisins og ríkisstofnana hið 
allra fyrsta, og m unum  við leggja síðar fram  þingsályktunartillögu um það efni.

Nánar í framsögu.


