
Sþ. 14. Tillaga til þingsályktunar
um að leita samninga við verklýðssamtökin um kaup og kjör í opinberri vinnu og 
allsherjar vinnumiðlun og um undirbúning löggjafar uin átta stunda vinnudag og 
vinnuvernd.

Flm.: Stefán Jóh. Stefánsson, Sigurjón A. Ólafsson, Haraldur Guðinundsson, 
Finnur Jónsson, Emil Jónsson, Asgeir Ásgeirsson.

Sameinað Alþingi álvktar að fela ríkisstjórninni:
1. Að leita eftir samningum við verklýðssamtökin um kaup og kjör í allri þeirri



vinnu, sem framkvæmd er af ríkinu eða stofnunum þess, með það fyrir augum 
að koma á almennri, samræmdri grunnlaunahækkun, samtímis því, að samið 
verði, þar sem því verður á nokkurn hátt við komið, um átta stunda vinnudag, 
án skerðingar á dagkaupi.

2. Að leita samninga við verklýðssamtökin uin miðlun á vinnu við framleiðslustörf 
og verklegar framkvæmdir, svo að unnt verði að halda við nauðsynlegum fram- 
kvæmduni og framleiðshi í landinu, 11111 leið og að því sé unnið, eftir því, sem að- 
stæður leyfa, að samræmd verði k jör  og aðhiinaður þeirra manna, er atvinnu- 
greinar þessar stunda.

3. Að undirbúa og leggja fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga uni átta stunda 
vinnudag í þeim atvinnugreinum, sem hægt er að koma þvi við, svo og frumvarp 
til laga uin aukið örvggi og bættan aðbúnað verkalýðsins (vinnuvernd).

G r e i n a r g e r ð .

Nii, jiegar það virðist vera í vændum, að afnumdir verði hinir óheillavænlegu 
fjötrar á verklýðssaintökunuin (gerðardómurinn) tii frjálsra samninga um kaup 
og kjör, samtimis því, sem atvinnurekstur allur er í hinuin mesta blóma og gróði 
ílestra atvinnurekenda ævintýralegur og fjárhagur ríkisins hinn blómlegasti, virðist 
það na'sta sjálfsagt og eðlilegt, að leitað verði samninga yfirleitt 11111 bætt og sam- 
íæind kjör verkalýðsins. Verklýðssamtökin nuiiiu að sjálfsögðu, þegar þau hafa til 
jiess fullt frelsi, vera reiðubiiin til samninga, annaðhvort heildarsamninga eða á 
annan veg, við einkaatvinnurekendur, til samræmdra og bættra kjara, og hlýtur þar, 
af eðlilegum og réttmætum ástæðum, stytting vinnudagsins í átta stundir að verða 
ein af kröfunum, enda hafði það menningarskipulag náðst víða 11111 lönd, áður en 
heinisstyrjöldin brauzt lit, þó aðeins væri í fáum iðngreinum hér á landi, en samn- 
ingar hins vegar náðst 11111 það fvrir einstaka vinnuhópa á nokkrum stöðum á allra 
síðustu tíniuni.

Ekki sýnist ástæða til jiess að leita atbeina ríkisvaldsins til stvrktar væntanleg- 
uni frjálsum samningum verklýðssamtaka og atvinnurekenda, heldur sé óhætt að 
ganga út frá, að þessir, samningar komist á og að verkalýðnum takist ;ið fá bætt og 
samrænid kjör.

Hins vegar er rikið og stofnanir jiess mjög stór atvinnurekandi og ætti að vera 
þar öðrum til fyrirmvndar. Er því lagt til, að ríkisstjórninni sé falið að leita samn- 
inga við verkiýðssamtökin 11111 kaup og kjör í opinberri vinnu, með það fvrir aug- 
um, sem nánar er tilgreint í tillögunni, og út frá sömu sjónariniðum, sem drepið er 
á í upphafi greinargerðar þessarar, og ber þar ekki hvað sízt að leggja áherzlu á átta 
stunda vinnudag. Er það bæði réttketismál og auk þess vel fallið til þess, að ríkið geti 
átt völ góðra og ánægðra manna til vinnu.

í annan stað er lagt til, að leitað sé samninga við verklýðssamtökin um alls- 
herjar vinnumiðlun, ekki hvað sízt til þess að stuðla að viðhaldi nauðsynlegrar fram- 
leiðslu og verklegra framkvæmda. Hefur ástand þessara mála verið í verulegu ólagi á 
síðustu tínium, og valda því bæði hin illræmdu gerðardómslög og skilnings- og áhuga- 
leysi stjórnvaldanna á því að ná samvinnu og velvild verkalýðsins. Hins vegar hafa 
íslenzk verklýðssamtök ætið sýnt ]iað, að þau eru fús til sanngjarnra samninga til rir- 
Jausnar vandamála þjóðfélagsins. Eðlilegasti og styrkasti aðilinn í þessu efni er að 
sjálfsögðu Alþýðusamband Islands, er hefur innan sinna vébanda mestan hluta hins 
skipulagða verkalýðs og nnindi að sjálfsögðu í því efni hafa samið við einstök verka- 
lýðsfélög, eða jafnvel fela þeim framkvæmdir 11111 ýmis atriði málsins.

Til stvrktar og staðfestingar samningum verklýðssamtakanna um átta stunda 
vinnudag er næsta eðlilegt og sjálfsagt, að sett séu almenn lög 11 m þessi efni, eins og 
gert hefur verið víða um lönd. Er því lagt til, að ríkisstjórninni sé falið að undirbúa 
löggjöf 11 m þetta efni og leggja fvrir næsta Alþingi. Samtímis er talið eðlilegt að 
undirbúa löggjöf um vinnuvernd, þar sem trvggt sé aukið öryggi og bættur aðbúnað- 
ur verkalýðsíns yfirleitt. Er það hvort tveggja i senn, réttlætismál og til þess lagað 
að bæta fyrir réttlátri vinnumiðlun.

Um öll atriði þessa máls verður rætt nánar í framsögu.


