
Ed. 306. Frumvarp til laga
Gm laun starfsmanna ríkisins.

Flrn.: Guðm. í. Guðmundsson, Bernharð Stefánsson, Brynjólfur Bjarnason,
Magnús Jónsson.

1. gr.
Launaflokkar ríkisins eru 14, og ákveðast laun í hverjum flokki þannig:

I. flokkur
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.XI.

XII.
XIII.
XIV.

Byrjunarlaun
kr. 140(}0

12000
11100
10200

7200
6600
60'00
6000
5400
4800
4800
4200
3000
3600

Hámarkslaun
kr. 14000

12000
11100
10200

9600
9000
8400
7800
7200
6600
6000
5400
4800
3600

2. gr.
Launahækkun eftir þjónustu og starfsaldri skal haga þannig:

Í V. og VI. launaflokki árleg hækkun . . . . . . . . . . .. kr. 600 í 4 ár.
Í VII. launaflokki árleg hækkun - 400' í 6 ár.
Í VIII., IX., X. og XIII. launaflokki árleg hækkun - 300 í 6 ár.
t XI. og XII. launaflokki árleg hækkun - 200 í 6 ár.
Í XIV. launaflokk koma aðeins iðnmeyjar, eftir að hafa náð 6 ára þjónustu og

starfsaldri.
3. gr.

Laun ráðherra og stjórnarráðsstarfsmanna ákveðast þannig:
Ráðherrar .
Skrifstofustjórar (5) og aðalendurskoðandi ríkisins .

Árslaun
kr. 14000

']2000



Ríkisbókari (1) og ríkisféhirðir (1) .
Fulltrúar I. flokks (10) .
(Eftirlitsmaður sveitar- og bæjarfélaga meðtalinn.)
Fulltrúar II. flokks (9) .
(Fulltrúar ríkisbókara og féhirðis meðtaldir.)
Ráðuneytisbókarar (9) og bókarar í ríkisfjárh. og bókh. (5) .
Húsverðir (2) .
Bifreiðastjórar (2) : .
Sendimenn (1) .
Ritarar II. flokks (1) .
Ritarar III. flokks (8) .
Ritarar III. flokks (4) .

4. gr.

Sendiherrar (3) í London, Washington og Moskvu .
Sendifulltrúar (2) .
Aðalræðismaður í New York .
Sendiráðsritarar I. flokks .
Sendiráðsritarar III. flokks .

5. gr.

Skrifstofustjóri Alþingis .
Fulltrúi í skrifstofu Alþingis I. flokks (1) .
Fulltrúi í skrifstofu Alþingis II. flokks (1) .
Húsvörður Alþingis ' .

6. gr.

Hagstofustjóri .
Fulltrúi (1) .
Bókarar (2) .
Ritarar III. flokks (9) .

7. gr.

Hæstaréttardómarar (3-f,) .
Hæstaréttarritari ' .

Árslaun
kr. 10200

7200- 9600

6600f---.9000

6000'-----7800
480(}- 6600
4800- 6000
4200- 5400
4200l-: 5400
3000- 4800
3000- 4800

Árslaun
kr. 11100

10200
9600

4800- 6000
3000~ 4800

Árslaun
kr. 11100

7200~ 9600
6600- 90DO
4800- 6000

Árslaun
kr. 12000

7200- 9600
0000'- 7800
3000- 4800

Árslaun
kr. 14000
- 6000- 7800

8. gr.
Starfsmenn dómgæzlu, löggæzlu og tollgæzlu í Reykjavík hafa að árslaunum:

Sakadómarinn, borgardómarinn, borgarfógeti, tollstjóri og lög-
reglustjórinn í Reykjavík (5) .

Fulltrúar I. flokks (10) .
Skrifstofustjórar sakadómara og lögreglustjóra (2) .
Aðalféhirðir og aðalbókari tollstjóra (2) .
Toll- og skattritarar I. flokks (10) .
Toll- og skattritarar II. flokks (12) .
Bókari í skrifstofu lögreglustjóra (1) .
Eftirlitsmaður með útlendingum (1) .
Tollvarðstjórar (3) .
Skráningarstjóri .
Tollverðir í Reykjavík (26), utan Reykjavíkur (10) .
Bátsformenn á tollbát (2) .
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kr. 12000
7200- 9600

- 6000'- 8400
- 6600- 9000
- .6000- 7800

5400- 7200
5400- 7200
5400~· 7200
6000- 7800
60001-------7800
5400- 7200
540Q- 7200



Ríkislögregluþjónar (ca. 30) .
Fangaverðir í Reykjavík (1), á Litla-Hrauni (1) .
Gæzlumenn á Litla-Hrauni (3) .
Innheimtumenn tollstjóra (8) .......................•.........
Réttarritari borgardómara (1) .
Gjaldkeri hjá borgarfógeta (1) .
Firmaskrásetjari hjá borgarfógeta (1) .
Gjaldkeri borgardómara (1) .
Ritarar III. flokks (13) .
(Hjá sakadómara 5, borgardómara og -fógeta 2, lögreglustjóra 1,

tollstjóra 5.)
9. gr.

Bæjarfógetar og sýslumenn (20) .
Skattamáladómari .
Lögreglustjórar í kauptúnum (3) .
Fulltrúar I. flokks (?) .
Fulltrúar II. flokks (?) .
Sýsluskrifarar I. flokks (?) .
Ritarar III. flokks (?) .

10. gr.
Eftirtaldir löggæzlu- og eftirlitsmenn hafa að árslaunum:

Skipaskoðunarstjóri .
Skipaskoðunarmenn (2) .
Eftirlitsmaður véla og verksmiðja .
Aðstoðarmaður hans .
Eftirlitsmaður brunavarna .
Yfireftirlitsmaður bifreiða .
Fulltrúi við bifreiðaeftirlit .
Bifreiðaeftirlitsmenn (4) .
Forstöðumaður löggildingarstofu .
Viðgerðarmenn í löggildingarstofu (4) .
Löggæzlumenn á vegum (1) .

kr. 540()c- 7200
6000- 7800
5400-- 7200
4800- 6000
4800- 6000
5400- 7200
5400- 7200
4200- 5400
3000- 4800

Árslaun
kr. 9600

10200
6000- 8400
7200'--- 9600
6600- 9000
600(}- 7800
3000- 4800

kr. 10200
5400- 7200

10200
6000,- 7800
6000,--- 7800
6000- 8400
6OO0~ 7800
5400- 7200
6000- 7800
4800'---6000
6000- 7800

11. gr.
Starfsmenn heilbrigðisstjórnar og ríkisspítala hafa að árslaunum:

Landlæknir og berklayfirlæknir (2) kr.
Yfirlæknar á Vífilsstöðum, Kleppi, Kristnesi, Landsspítala (4) ..
Aðstoðarlæknar í ríkissjúkrahúsum og berklayfirlæknis (4) .
Héraðslæknar (2) .
(Heilbrigðislæknar í Reykjavík og Akureyri.)
Héraðslæknar (12) .
(Heykhóla-, Flateyjar-, Ögur-, Hesteyrar-, Heykjarfjarðar-, Höfða-

hverfis-, Öxarfjarðar-, Þistilfjarðar-, Vopnafjarðar-, Hróars-
tungu-, Berufjarðar- og Síðuhéruðum.)

Héraðslæknar (5) - 7200- 0600
(Reykdæla-, Fljótsdals-, Fáskrúðsfjarðar-, Hornafjarðar- og Mýr-

dalshéruðum. )
Héraðslæknar (16) - 6000- 7800
(Borgarfjarðar-, Ólafsvikur-, Stykkishólms-, Dala-, Bildudals-, Þing-

eyrar-, Flateyrar-, Bolungavíkur-, Hólrnavíkur-, Miðfjarðar-,
Hofsós-, Ólafsfjarðar-, Svarfdæla-, Reyðarfjarðar-, Rangár-
og Grlmsneshéruðum.)
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12000
11100
10200
11100

10200



Héraðslæknar í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði, ísafirði og á Siglu-
firði (4) .

Héraðslæknar (11) .
(Álafoss-, Akranes-, Borgarnes-, Patreksfjarðar-, Blönduós-, Sauð-

árkróks-, Húsavíkur-, Seyðisfjarðar-, Norðfjarðar-, Eyrar-
bakka- og Keflavíkurhéruðum.)

Landlæknisritari .
Matvælaeftirlitsfulltrúi héraðslæknis í Reykjavík .
Yfirhjúkrunarkonur í sjúkrahúsum með yfir 50 sjúklinga (4) ..
Aðstoðaryfirhjúkrunarkonur og yfirhjúkrunarkonur í sjúkrahús-

um með færri en 50 sjúklinga (3) .
Deildar-, röntgen-, skurðstofu- og næturhjúkrunarkonur (20) ..
Aðstoðarhjúkrunarkonur (15) .
Skrifstofustjóri ríkisspítalanna .
Féhirðir .
Bókari II. flokks .
Umsjónarmaður Landsspítala '
Ritarar III. flokks (2) .
Bústjórar að Kleppi, Kristnesi og Vífilsstöðum (3) .

12. gr.

Yfirdýralæknir
Dýralæknar (4)

13. gr.

Biskupinn yfir Íslandi .
Prófastar (21) .
Sóknarprestar (94), söngmálastjóri þjóðkirkjunnar (1) .
Biskupsritari (1) .
Ritari III. flokks í skrifstofu biskups .

14. gr.
Starfsmenn Háskóla íslands hafa að árslaunum:

Prófessorar Í læknisfræði, sem jafnframt eru yfirlæknar við
Landsspítalann (2) .

Aðrir prófessorar (10) og háskólabókavörður (1) .
Dósentar (4) og lektor (1) .
Háskólaritari .
Húsvörður .

15. gr.
Starfsmenn eftirtalinna vísindastofnana hafa að árslaunum:

Forstöðumenn rannsóknarstofu háskólans og atvinnudeildar (2.)
Framkvæmdastjóri rannsóknaráðs .
Deildarstjóri Í atvinnudeild .
Sérfræðingar í atvinnudeild (6) .
Aðstoðarmenn I. flokks í atvinnudeild (1) .
Aðstoðarmenn I. flokks í rannsóknarstofu (3) .
Aðstoðarmenn II. flokks í rannsóknarstofu (2) .
Gjaldkeri í atvinnudeild (1) .
Húsvörður Í atvinnudeild (1) .
Ritari III. flokks í rannsóknarstofu (1) .......•...........•.•..
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kr. 6000>- 7800
- 4800- 6600

6000-- 7800
5400- 7200
6000-- 8400

6000- 7800
5400'- 7200
4000'- 6600

10200
6600- 9000
5400'- 7200
4800- 6000
3000-,4800
6000- 7800

Árslaun
kr. 6000'- 7800

5400- 7200

Árslaun
kr. 12000

9000
6000-- 8400
6000- 7800
3000- 4800

kr. 14000
11100

7200--· 9600
6000- 7800
4800'- 6000

kr. 11100
10200
10200

7200- 9GOO
6000- 7800
6000'---7800
4800- 6000
4200'-- 5400
4800- 6000
300()- 4800



Hjálparstúlkur (iðnmeyjar) í rannsóknarstofu og atvinnudeild
eftir 6 ára starfsaldur (nú 2) .

Forstjóri veðurstofu .
Veðurfræðingar (3) .
Loftskeytamenn (2) " .
Ritarar III. flokks (1) .
Yfirsafnaverðir (3) .
(Landshóka-, þjóðskjala- og fornminjaverðir.)
1. bókavörður landsbókasafns .
Bóka- og skjalaverðir (6) .
Húsvörður safnahúss .

16. gr.

kr. 3600
10200

7200- 9600
6000'- 7800
3000- 4800

11100

6600- 9000
6000--- 8400
4800- 60(}O

Árslaun
12000
10200

7200- 9600
9600
9000

Fræðslumálastjóri kr,
Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru fleiri en 20 kennarar (2)
Fulltrúar fræðslumáJastjóra (2), íþróttafulltrúi (1), námsstjórar (4)
Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru 10-20 kennarar (6)
Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru 5--10 kennarar (6) ..
Skólastjórar við barnaskóla, þar sem eru 1--4 kennarar (79) og

heimavistarbarnaskólastjórar (14) 6000- 8400
Barnakennarar 6000- 7800
Ritarar III. flokks í fræðslumálaskrifstofunni (2) 3000-·- 4800

Árslaun barnaskólastjóra og kennara eru miðuð við 9 mán. kennslustarf minnst,
nema við heimavistarskólana er miðað við 7 mánaða kennslustarf minnst, en lækka
um ~ hluta heildarlaunanna fyrir hvern mánuð, sem skólinn starfar skemur.

17. gr.
Skólastjórar og kennarar menntaskóla og sérskóla hafa að árslaunum:

Rektorar (skólameistarar) (2) kr. 11100
Menntaskólakennarar (16) ,. ,. 7200-- 9600
Skólastjórar kennaraskóla (1), stýrimannaskóla (1), vél skóla (1),

búnaðar- og garðyrkjuskóla (3) .
Kennarar sömu skóla (16) .
(Kennaraskóla 5, stýr-imannaskóla 3, vélskóla 2, búnaðar- og

garðyrkjuskóla 6.)
Húsverðir kennaraskóla (1), stýrimannaskóla (1) og mennta-

skóla (2) .
Skólastjórar við alþýðuskólann á Eiðum, íþróttakennaraskólann,

húsmæðrakennaraskólann og daufdumbraskólann (alls 4) ..
Kennarar við alþýðu skólann á Eiðum (2) ..............•.......

18. gr.
Starfsmenn við ríkisútvarpið hafa að árslaunum:

Útvarpsstjóri .
Skrifstofustjórar útvarps og útvarpsráðs (2) .
Fréttastjóri .
Aðalféhirðir .
Hljómsveitarstjóri .
Forstöðumaður viðtækjasmiðju .
Stöðvarverðir á Eiðum, Vatnsenda (2), aðalmagnaravörður (1),

þulir (2,) .
Fréttaritarar (3) .
Útvarpsvirkjar I. flokks (3) .
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10200
6600'- 9000

4800- 6000

9000
6000- 7800

kr. 11100
nO(}-- 9600
6600- 9000
6000-- 8400
6000--- 8400
6000- 8400

6000'- 8400
OOO(}- 7800
6000--- 7800



Fulltrúi í skrifstofu útvarpsráðs .
Fulltrúi í skrifstofu útvarps .
Bókari í skrifstofu útvarps .
Afgreiðslumaður og bókari viðtækjasmiðju (1) .
Gæzlumaður plötusafns (1), afgreiðslumaður auglýsinga (1), iðn-

aðarmaður (1), afgreiðslumaður viðtækjasmiðju (1) .
Innheimtumenn (3), útvarpsvirkjar II. flokks (?) .
Ritarar II. flokks (2) .
Ritarar III. flokks (3) .

19. gr.
Starfsmenn skattheimtu hafa að árslaunum:

Skatt stj órar (4-5) .
Skrifstofustjóri skattstofu Reykjavíkur og ríkisskattanefndar (2)
Fulltrúar í skattstofu Reykjavíkur (2) .
Bókarar í skattstofu Reykjavikur (3) og hjá ríkisskattanefnd (1)

I. flokks '.' " .
Bókarar í skattstofu II. flokks (3) .
Ritari í skattstofu II. flokks (1) .
Ritari í skattstofu III. flokks (1) .

kr. 6000-- 780'0
60'00- 7800'
480'0- 6600
5400- 7200

4800- 6600
4800- 6000
4200'--- M(}O
30'0'0- 4800'

kr. 10'200
7200- 9600'
60'00'- 8400'

6000~ 780'0
5400'- 7200
4200- 5400
3000'-- 4800

20'. gr.
Starfsmenn vegamála, vita- og hafnarmála og byggingarmála hafa að árs-

launum:
Vegamálastjóri, vita- og hafnarmálastjóri og húsameistari ríkis-

ins (3) .
Verkfræðingar (vegamál 2, vita og hafnar 4) .
Húsameistarar (4) (skipulagsnefnd meðtalin) .
Húsameistarar skipulagsnefndar (aðstoðarmaður) .
Skrifstofustjóri vegamálastjóra .
Mælingamaður vegamálastjóra .
Bókari og féhirðir vita- og hafnarmálastjóra (1) .
Birgða- og efnisverðir vega- og vitamála (2) .
Bókari II. flokks vegamálastjóra (1) .
Kortagerðarmaður vegamálastjóra (1) .
Aðstoðarmaður birgðavarðar vita- og hafnarmálastjóra (kafari)
Ritarar III. flokks (vitamála 1, vegamála 3) .

21. gr.
Starfsmenn við rafmagnseftirlit hafa að árslaunum:

Forstöðumaður .
Verkfræðingur .
Rafvirkjar (2) .
Ritarar III. flokks (2) .

22. gr.
Starfsmenn pósts og síma hafa að árslaunum:

Póst- og símamálastjóri .
Yfirverkfræðingur landssímans, skrifstofustjóri landssímans, skrif-

stofustjóri póstmála, bæjarsímastjórinn í Reykjavík, ritsíma-
stjórinn í Reykjavík, póstmeistarinn í Reykjavík (6) .

Póstmálafulltrúi (1), aðalbókari landssímans (1), aðalgjaldkeri
landssímans (1), umdæmisstjórarnir á Akureyri, Borðeyri, ísa-
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kr. 12000
7200- 9600
7200'--'- 960'0
6600~ 9000
720'0'- 9600'
7200- 9600
6000'-----840'0
000'0- 8400
540'0- 7200
5400- 7200
480'0- 6000
3000--- 4800

kr. 11100'
720'0- 960'0'
60'00-· 7800
3000- 4800'

kr. 14000

10200



firði, Siglufirði, Seyðisfirði (5), símastjórinn í Vestmanna-
eyjum og verkfræðingar (2) ; .

Innheimtuféhirðir landssímans, fulltrúar I. flokks á póststofunni í
Reykjavík ( ?), umsjónarmaður sjálfvirku símastöðvar-
innar í Reykjavík, símafræðingur (1), símastjórmn Í Hafnar-
firði (og póstmeistari it Akureyri?) .

Aðalteiknari landssímans, efnisvörður landssímans, eftirlitsmaður
með langlínuafgreiðslu, eftirlitsmaður með viðbót og viðhaldi
stöðva, varðstjórar við stuttbylgjustöðvar (2), ritsímavarð-
stjórar (7), verkstjórar á verkstæðum landssímans (4), full-
trúar II. flokks hjá pósti og síma (8) .

Símritarar (21) og loftskeytamenn I. flokks (4), símaverkstjórar
(2), bókarar (6), gjaldkeri á aðalskrifstofu landssímans (1),
hréfritari á aðalskrifstofu landssímans (1), verkstjóri í end-
urskoðunardeild landssímans (1) og símvirkjar I. flokks (12)

Póstafgreiðslumenn (í Rvík 12, á Akureyri 3) og teiknarar hjá
landssíma (1) ' .

Næturverðir við landssímastöðina í Reykjavík og Akureyri (2),
iðnaðarmenn (1) og línumenn landssímans (16) ........•.

Húsverðir landssímans í Reykjavík og pósthússins í Reykjavík (2),
símvirkjar II. flokks (?), bréfberar í Rvík (12) og á Akureyri
(1), aðstoðarmenn I. flokks (3), bifreiðarstjórar (2 hjá síma
og 1 hjá pósti) .

Ritarar II. flokks (21) og yfirsendlar (2) .
Talsímakonur (ca. 90) og ritarar III. flokks (12) .

23. gr.
Starfsmenn Skipaútgerðar ríkisins hafa að árslaunum:

Forstjóri .
Skrifstofustjóri .
Aðalbókari og aðalféhirðir (2) .
Afgreiðslustjóri og innkaupastjóri (2) .
Verkstjóri við skipaafgreiðslu .
Bókarar I. flokks (1) .
Bókarar II. flokks (3) .................................•.......
Ritarar III. flokks (6) .

kr. 7200-- 9600

- 6600- 9000

- 0000-- 8400

6000- 7800

5400- 7200

4800- 6600

4800- 6000
4200~ 5400
3000- 4800

kr. 12000
7200- 9600
6600- 9000
6000- 84(}O
6000- 7800
6000- 7800
5400- 7200
3000- 4800

24. gr.
Starfsmenn við iðnaðarfyrirtæki ríkisins hafa að árslaunum:

Forstjóri landssmiðju og ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg (2) .. kr. 10200
Skrifstofustjórar (2) 6600-- 9000
Féhirðir landssmiðju 6000- 8400
Bókarar landssmiðju I. flokks (1) 0000- 7800
Bókarar landssmiðju II. flokks (2) 5400-- 7200
Ritarar Gutenbergs III. flokks (1) 3000- 4800

25. gr.
Starfsmenn við áfengisverzlun og tóbakseinkasölu ríkisins hafa að árslaunum:

Forstjórar (2) .
Lyfsölustjóri og útsölustjóri í Reykjavík (2) .
Skrifstofustjórar (2) .
I.yfjafræðingur .
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kr. 10200
10200

6600-9000
6600- 9000



26. gr.
Starfsmenn áburðar- og grænmetisverzlunar ríkisins og viðtækjaverzlunar rík-

isins hafa að árslaunum:
Forstjórar (2) kr.
Skrifstofustjórar (2) ' .
Útvarpsvirki I. flokks (1)? ,
Sölumenn (2) , .
Gjaldkeri áburð ar- og grænmetisverzlunar (1) .
Verkstjóri áburð ar- og græmnetisvcrzlunar (1) .
Bókari III. flokks hjá viðtækjaverzlun (1), afgreiðslumaður (1),

iðnaðarmaður (1) .. " .
Aðstoðarmenn í vöruhúsi áburðar- og grænmetisverzlunar (2) og

útvarpsvirkjar II. flokks hjá viðtækjaverzlun (?) .
Ritarar III. flokks (áburðar- og grænmetisvcrzlun (1), viðtækja-

verzlun (2» " .

Aðalbókarar (2) og aðalféhirðar (2) .
Bréfritarar (2) .
Sölumcnn (4) (tveir hjá hvorri) .
Birgðavörður tóbakseinkasölu (1) .
Afgreiðslumenn tóbakseinkasölu (3) .
Innheimtumaður tóbakseinkasölu (1) .
Bókarar III. flokks í áfengisverzluninni (2) .
Ritarar II. flokks í tóbakseinkasölu (1) .
Ritarar III. flokks í tóbakseinkasölu (3), áfengisv. (5) .
Útsölustjórar áfengisverzlunar á Akureyri, Ísafirði, Vestmanna-

eyjum, Siglufirði (4) .
Útsölustjóri á Seyðisfirði .
Aðalverkstjóri i birgðahúsi áfengisverzlunar .
Aðstoðarverkstjóri í birgðahúsi áfengisverzlunar .
Aðstoðarmenn í birgðahúsi áfengisverzlunar (10) .
Bifreiðastjórar (3)· .
Iðnmeyjar. er unnið hafa í a. m. k. 6 ár (nú 7) .
Verkstjóri tóbaksgerðar .' .
Blöndunarmaður tóbaksgerðar .
Aðstoðarmenn (3) .

27. gr.
F'iskimálastjór l , .
Fiskimatsmenn (5) .
Síldarmatsstjóri .

28. gr.

Skógræktarstjóri , .
Sandgræðslustjóri ' .
Sk ógarverðir (4) " .
Loðdýraræktarráðunautur '" .

29. gr.
Eftirlitsmaður sparisjóða

8

kr. 6000- 8400
6000~ 7800
5400'- 7200
6000- 7800
4800- 6600
4800- 6000
4800- 6600
4200- 5400
3000- 4800

9600
9000

6000-- 8400
5400 -7200
4800- 6000
4800- 6000

3600
5400- 7200
4800- 6()OO
48(}0-6000

9600
9000

6000- 7800
5400- 7200
5400-· 7200
5400- 7200

4800- 6600

4800-· 6000

3000- 4800

Árslaun
kr. 9600

4200- 5400
7800

Árslaun
kr. 9600

9600
6000- 7800

8400

kr.
Árslaun

6600



30. gr.
Starfsmenn Landsbanka Íslands hafa að árslaunum:

Bankastjórar Landsbankans (3) .
Útibússtjórar Landsbankans (Akureyri og Ísafirði) (2), skrif-

stofustjóri (1), aðalféhirðir (1) og aðalbókari (1) í Reykjavík
Útibússtjórar (Selfossi, Eskifirði) .
Eftirlitsmaður útibúa .
Forstöðumaður endurskoðunarskrifstofu .
Fulltrúar I. flokks .
Fulltrúar II. flokks .
Féhirðar og bókarar i útibúum .
Bókarar I. flokks (útibú meðtalin) .
Bókarar ll. flokks .
Ritarar I. flokks .
Ritarar II. flokks .
Ritarar III. flokks .
Sendimenn .
Næturverðir. dagverðir. húsverðir .

31. gr.
Starfsmenn Búnaðarbankans hafa að árslaunum:

Bankastjóri .
Útibússtjóri á Akureyri (1) .
Aðalbókari og aðalféhirðir (2) .
Skrifstofustjóri í afgreiðslusal (1) .
Fulltrúi (bókara) .
Forstjóri teiknistofu (1) .
Fulltrúar (3) og skrifstofustjóri Kreppulánasjóðs (1) .
Lögfræðingur bankans (1) .
Féhirðir og bókari útibús (2) .
Aðstoðarmaður í teiknistofu (in .
Bókarar I. flokks (2) .
Bókarar II. flokks (2) .
Bókarar III. flokks (3) .
Næturvörður, dagvörður, húsvörður .
Ritarar I. flokks .
Ritarar II. flokks .
Ritarar III. flokks .

32. gr.
Starfsfólk Tryggingastofnunar ríkisins hefur að árslaunum:

Forstjóri .
Tryggingayfirlæknir .
Deildarstjórar, aðalbókari og féhirðir (5) .
Bókarar I. flokks (2) .
Bókarar II. flokks (2) .
Ritari 1. flokks (1) .
Ritarar III. flokks (5) .

33. gr.
Starfsfólk Brunahótafélags íslands hefur að árslaunum:

Forstjóri .
Skrifstofustjóri (1) .
Fulltrúi (1) .

9

kr. 14000

11100
102QO
10200
10200
9600

6600- 9000
6600- 9000
6000- 78(}0
54100'--7200
48ú0'-- 6000
4200- MOO
3000- 4800
4800- 6000
4800- 6000

kr. 14000
10200
10200
9600
9600
9600

7200'---9600
7200'-- 9()00
6600- 9000
6600'-- 9000
MOO-- 7800
·5400- 7200
4800'--- 6MO
4800- 6000
48oo~ 6000
4200~ MOO
3000- 4800

kr. 12000
12000

7200~ 9600
6000- 7800
5400'--- 7200
4800'--- 6!JOO
3000- 4800

kr. 10200
7200- 9600

- 6000- 9(}00



Gjaldkeri (1) .
Bókari I. flokks (1) " .
Bókari III. flokks (1) ." .
Ritari II. flokks (1) " .
Ritarar III. flokks (3) .

34. gr.
Starfsfólk Samábyrgðar íslands hefur að árslaunum:

Forstjóri .
Bókari .
Ritari III. flokks .

35. gr.
Starfsfólk Fiskifélags íslands hefur að árslaunum:

Fiskimálastjóri .
Fiskiðnfræðingur " ,' .
Efnafræðingur .
Skrifstofustjóri .,rélfræðiráðunautur ; .
Ritari I. flokks .
Ritari III. flokks .

kr. 66001-----9000
600l)- 7800
480()- S600
4200- 5400
3000-·- 4800

kr. 9600
6000- 780'0'

- 3000- 4800

kr. 10200
10200

7200- 9600
6000- 8400
6000- 840(}
4800--- 6000
3000- 480(}

36. gr.
Starfsfólk Búnaðarfélags íslands og nýbýlasjóðs hefur að árslaunum:

Búnaðarmálastjóri kr. 10200
Búnaðarráðunautar (7) 6000- 8400
Tilraunastjórí á Samsstöðum og tilraunastjóri Ræktunarfélags

Norðurlands (2) .
Gjaldkeri og bókari (2) " .
Ritarar III. flokks .

6000- 8400
6000-- 840'0
300QL-- 4800

37. gr.
Skólastjórar og kennarar gagnfræða- og héraðsskóla hafa að árslaunum:

Skólastjórar gagnfræðaskóla með yfir 125 nemendur (4) kr.
Skólastjórar gagnfræðaskóla með undir 125 nemendur (4) .
Skólastjórar héraðsskóla með yfir 75 nemendur (3) .
Skólastjórar héraðsskóla með undir 75 nemendur (3) " .
Kennarar gagnfræðaskólanna (20) "
Kennarar héraðsskólanna (15)? """ .

Allt miðað við minnst 7 mánaða kennslutíma.

38. gr.
Heilsuverndarhjúkrunarkonur (14) hafa að árslaunum

9600
9000
9600
9000

6000- 8400
6000- 7800

kr. 6000- 7800

39. gr.
Laun stundakennara skulu vera 80% af árlegum grunnlaunum fastra kennara

við þá skóla, sem þeir starfa við, miðað við fullan kennslustundafjölda hjá báðum,
og njóti stundakennarar sambærilegra aldurshækkana.

40. gr.
Við opinberar stofnanir, sem settar eru á fót til bráðahirgða, skal haga launa-

Ilokkurn í samræmi við lög þessi, en launagreiðslur skulu vera a. 111. k. 15% hærri.
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41. gr.
Á grunnlaun samkvæmt lögum þessum skal greiða verðlagsuppbót eins og hún

er á hverjum tíma samkv. útreikningi kauplagsnefndar.

42. gr.
Þegar einhver hluti launa er greiddur í fríðu, svo sem húsaleigu, ljósi, hita, fæði

og öðru, skulu þessi hlunnindi metin árlega af yfirskattanefnd i þvi umdæmi, sem
launþegi er búsettur í, og matsverðið dregið frá heildarlaunum.

Ákvörðun yfirskattanefndar má skjóta til ríkisskattanefndar, sem fellir fulln-
aðarúrskurð í málinu. Sé um að ræða risnu eða húsaleigu ráðherra, skal ákveða
þar um í fjárlögum til viðbótar ráðherralaunum. Með reglugerð skal ákveða,
hverjir ríkisstarfsmanna skuli fá ókeypis einkennisfatnað.

43. gr.
Laun samkv. lögum þessum miðast við vikulegan starfstíma sem hér segir:

48 stunda vinnuvika hjá tollvörðum, Iögregluþj ónum, simvirkjum, verkstjórum
þeim og öðrum, sem vinna með félagsbundnu fólki i
stéttarfélögum Alþýðusambandsins.
loftskeytamönnum.
póstafgreiðslumönnum.
símriturum.
skrif stofuf ólki,
afgreiðslustúlkum við langlínuafgreiðslu.

30 kennslustundir á viku hjá barnakennurum.
24 - menntaskólakennurum og sérskólakennurum.

Nánari ákvæði um starfstíma skulu sett með reglugerð.

42
37
36114
35%
34-37-

44. gr.
Við samning reglugerða samkv. lögum þessum svo og við endurskoðun þeirra

skal jafnan gefa Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja kost á að fylgjast með og
semja fyrir hönd félaga sinna um ágreiningsatriði þau, sem upp kunna að koma.

45. gr.
Þegar lög þessi öðlast gildi, skulu fastir starfsmenn samkvæmt lögum þess-

um eiga rétt á að fá ráðningarbréf fyrir starfa sínum.

46. gr.
Um leið og lög þessi öðlast gildi, skulu niður falla hvers konar greiðslur fyrir

aukastörf, sem unnt er að telja til aðalstarfs, aðrar en fyrir 'nauðsynlega yfirvinnu,
svo og innheimtulaun þau, aukatekjur og skrifstofufé embættismanna, sem ætlað
var til greiðslu starfslauna þess fólks, sem nú er tekið í launalög.

47.,gr.
Með lögum þessum er úr gildi numinn II. kafli laga nr. 71 28. nóv. 1919, um

laun embættismanna, launaákvæði laga nr. 75 28. nóv. 1919, um skipun barna-
kennara og laun þeirra, svo og öll önnur lagaákvæði, er fara Í bága við lög þessi.

48. gr.
Bráðabirgðaákvæði.

Nú á fastráðinn starfsmaður að lækka í launum samkvæmt launastiga þess-
ara laga, og haldast þá laun hans óskert, meðan hann gegnir starfinu.

49. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1945.
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Greinargerð.

Frumvarp þetta er samið af milliþinganefnd, er fjármálaráðherra skipaði í
júlímánuði 1943 til að undirbúa og gera tillögur um frumvarp til launalaga, sem
ríkisstjórnin hafði í hyggju að leggja fyrir Alþingi þá um haustið. Var nefnd
þessi skipuð samkvæmt ályktun Alþingis frá 1940 og 28. ágúst 1942, og áttu sæti
Í henni fulltrúar stjórnmálaflokkanna, ríkisstjórnarinnar og Bandalags starfs-
manna ríkis og bæja. j desembermánuði 1943 afhenti nefndin fjármálaráðherra
tillögur sínar um launaflokka og launastiga, en greinargerð og frekari tillögur
bárust síðar. Til þessa hefur ríkisstjórnin ekki borið fram neinar tillögur á Al-
þingi um launamál starfsmanna hins opinbera og engar líkur til, að hún l'\\uni
gera það, hvorki með flutningi frumvarps þess, sem milliþinganefndin samdi, né
flutningi annars frumvarps. Flutningsmenn þessa frumvarps líta hins vegar svo á,
að þegar hafi dregizt úr hófi fram, að sett yrði heildarlöggjöf um laun opinberra
starfsmanna. Má á það benda, að oft hefur því verið lýst yfir hér á Alþingi, að
þörf væri heildarlöggjafar um launakjör starfsmanna ríkisins, en allar aðgerðir
jafnan strandað á því, að skort hefur endurskoðun á gildandi lagafyrirmælum um
þetta efni og samræmdar tillögur um nýskípun launamálanna. Nú verður þessu
ekki borið við lengur. Fyrir liggur frumvarp um laun starfsmanna ríkisins, samið
af fulltrúum stjórnmálaflokkanna, starfsmanna hins opinbera og ríkisstjórnar-
innar. Virðist okkur því rétt, að frumvarp þetta verði borið fram nú og launalög
afgreidd á Alþingi því, er nú situr. Þess viljum við þó geta, að allir áskiljum við
okkur rétt til að bera fram eða fylgja breytingartillögum við einstök ákvæði frum-
varpsins.

Milliþinganefnd lét svofellda greinargerð fylgja frumvarpi sínu:

Inngangur.
Með bréfi, dags. 12. júlí 1943, skipaði fjármálaráðherra 7 manna nefnd til "að

undirbúa og gera tillögur um frumvarp til launalaga, sem ríkisstjórnin hefur í
hyggju að leggja fyrir Alþingi, er það kemur saman í haust".

Nefndin var skipuð eftir tilnefningu þingflokkanna og Bandalags starfsmanna
ríkis og bæja, og áttu þessir menn sæti í henni:

Af hálfu Alþýðuflokksins Guðjón Guðjónsson, skólastjóri í Hafnarfirði.
Framsóknarf'lokksíns Sigurvin Einarsson fulltrúi, Reykjavík.
Sjálfstæðisflokksins Jakob Möller alþm., Reykjavík.
Sósíalistaflokksins - Sameiningarflokks alþýðu - Hlöðver Sig-
urðsson skólastjóri, Stokkseyri, og
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja Andrés G. Þormar aðalgjald-
keri og Guðjón B. Baldvinsson skrifari.

Formaður nefndarinnar var skipaður skrifstofustjóri í fjármálaráðuneytinu,
Magnús Gíslason. Ritari nefndarinnar var kosinn Guðjón Guðjónsson skólastjóri.
Hlöðver Sigurðsson hætti störfum í nefndinni 2. október, og tók þá sæti í hans
stað Sigurður Thorlacius skólastjóri, Reykjavík, sem tilnefndur hafði verið af
Sósíalistaflokknum sem varamaður Hlóðvers. Nefndin kom saman á fyrsta fund
sinn hinn 14. júlí s. I. og vann síðan að nefndarstörfum að staðaldri til 13. nóvem-
ber f. á., að nokkurt hlé varð á fundahöldum nefndarinnar. Eftir miðjan desem-
her hófust fundir aftur, og hin'n 20. s. m. kom nefndin á fund með fjármálaráð-
herra og afhenti honum tillögur sínar um launaflokkun og launastiga og tjáði
honum, að greinargerð mundi afhent síðar . .Jafnframt spurðist nefndin fyrir um
framhaldsstörf, sérstaklega hvort hún ætti að vinna að breytingum á almenna kafla
launalaganna. Ráðherra kvaðst mundu leggja málið fyrir ríkisstjórnina og láta
nefndina vita, hvaða ákvörðun yrði tekin.

Áður en nefndin tók til starfa, hafði fjármálaráðuneytið hafið undirbúning
að endurskoðun gildandi launalaga, nr. 71 frá 1919, einkum á II. kafla laganna,
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og laga um skipun barnakennara og laun þeirra, nr. 75 frá sama ári. Hafði ráðu-
neytið látið semja launaskrá um alla starfsmenn ríkis og ríkisstofnana, þar sem
sundurliðuð voru grunnlaun hvers einstaks eins og þau eru nú, þær uppbætur, sem
greiddar eru á grunnlaun samkvæmt þingsályktun frá 16. marz 1943 og fjárlögum
þess árs. Jafnframt hafði ráðuneytið gert frumdrætti að nýrri launaflokkun og
tillögum um launagreiðslur í hverri starfsgrein fyrir sig.

Formaður lagði gögn þessi fram á fyrsta fundi nefndarinnar og gat þess jafn-
framt, að ríkisstjórnin hefði ekki tekið afstöðu til málsins og mundi ekki gera
það, fyrr en álit og tillögur nefndarinnar lægju fyrir í heild. Undirbúningsstarf
ráðuneytisins hefði því aðallega verið gert í því skyni að greiða fyrir störfum
nefndarinnar.

Tildrög að skipun nefndarinnar mun mega rekja til tillögu til þingsályktunar
um launamál og starfsmannahald ríkisins, sem samþykkt var á Alþingi árið 1940,
svo hljóðandi:

"Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að framkvæma eða láta framkvæma
gagngerða endurskoðun á launagreiðslum til embættismanna og starfsmanna ríkis-
ins og ríkisstofnana og jafnframt athuga gaumgæfilega leiðir til þess að draga úr
starfsmannahaldi hjá ríkinu eða á vegum þess með hagkvæmara og óbrotnara
fyrirkomulagi á starfstilhögun allri. Er til þess ætlazt, að endurskoðun þeirri og
rannsókn, er hér um ræðir, verði lokið fyrir næsta reglulegt Alþingi, og leggi
stjórnin þá tillögur sínar fyrir þingið. .

Tillögur og launagreiðslur skulu miðaðar við eðlilegt verzlunar- og vinnuár-
ferði og við það, að hverjum manni verði ákveðin föst laun fyrir starf sitt, en
horfið frá öllum aukagreiðslum."

Tillaga þessi var síðan áréttuð með þál. frá 28. ágúst 1942 um sérstakar launa-
bætur embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins, þar sem skorað var á
ríkisstjórnina að hraða endurskoðun launa laganna svo sem unnt væri.

Hlutverk nefndarinnar.
Eins og málið var lagt fyrir nefndina og með hliðsjón af því, hve skammur

tími henni var ætlaður til að ljúka störfum, leit hún svo á, að henni væri fyrst
og fremst ætlað að beina störfum sínum að endurskoðun á launaflokkun og launa-
greiðslum starfsmanna ríkis og ríkisstofnana og gera þær einar breytingar á hin-
um almennu reglum launalaganna, sem nauðsynlegar væru til samræmis við þær
breytingartillögur, er hún gerði á launagreiðslunum. Starfið væri þá í því fólgið:

1. að safna í eina heild öllum gildandi launaákvæðum, hvort sem þau væru sett
með lögum eða ákveðin af framkvæmdavaldinu,

2. að samræma laun og launakjör þeirra starfsmanna á þann hátt, að verða mætti
grundvöllur undir heildarlöggjöf, er búa mætti við fyrst um sinn.
Aðallöggjöfin um þetta efni eru lög um laun embættismanna, nr. 71 28. nóv.

1919, og lög um skipun barnakennara og laun þeirra, nr. 75 frá sama ári. Það er
þó langt frá þVÍ, að þessi lög taki til allra starfsmanna ríkisins, því að síðan 1919
hafa á hverju þingi verið sett fleiri og færri lög, er varða launagreiðslur, bæði breyt-
ingar á sjálfum launalögunum, sem reyndar eru tiltölulega fáar, og þó einkum lög
um ný ríkisfyrirtæki og embætti, sem stofnuð hafa verið, síðan launalögin voru
sett. Telst nefndinni svo til, að í gildi séu nú auk launalaganna og laga um laun
barnakennara 75 lög, er öll varða launagreiðslur úr ríkissjóði.

Er það athyglisvert, í hve tiltölulega fáum tilfellum laun hinna nýju starfs-
manna hafa verið ákveðin af Alþingi sjálfu, svo sem gert er t. d. í lögum nr. 67
1939, um dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimtu o. fl. í Reykjavík, og lögum
nr. 90 1940, um eftirlit með sveitarstjórnum. í öðrum lögum eru laun forstjóranna
ákveðin, en ekki annarra starfsmanna fyrirtækjanna, svo sem lög nr. 68 1934, nm
útvarpsrekstur ríkisins, lög nr. 35 1930, um fræðslumálastjórn,og lög nr. 69 1928,
lim einkasölu á áfengi.
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En langflest lögin kveða svo á, að ráðherra skuli ákveða launin eða þau skuli
greiðast úr ríkissjóði, og það, sem algengast er hin síðari ár, að þau skuli ákveðin
í launalögum, án þess að nokkur launahæð sé tiltekin. Af þessu er það ljóst, að laun
og launakjör hins mikla starfsmannafjölda, sem ríkið hefur tekið í þjónustu sína
síðan 1919, hafa að mestu leyti verið ákveðin af framkvæmdavaldinu, en ekki
Alþingi.

í greinargerð fyrir launafrv. frá 1919, sem byggt var á áliti launanefndar-
innar, sem starfaði 191[, og 1916, er tekið fram, að launin séu miðuð við það verð-
lag, sem gilti 1914, að viðbættum 25%. Nú hefur reynslan leitt í ljós, að síðan
1919 hefur verðlag ávallt verið langtum hærra en búizt 'Var við, er lögin voru sett,
og þau því aldrei verið Í samræmi við það fjármálaástand, er ríkt hefur síðan.
Það er því ekki að undra, þó að stórfellt ósamræmi hafi myndazt í launakjörum
starfsmanna ríkisins, þar sem árlega hefur verið bætt við nýju fólki, laun þess
Í flestum tilfellum ákveðin af ríkisstjórninni og þá vitanlega miðuð við þau launa-
kjör, sem giltu almennt í svipuðum starfsgreinum á hverjum tíma. Þetta ósam-
ræmi er fyrir löngu orðið alkunnugt og hefur orðið tilefni til umræðna bæði á
Alþingi og utan þings. Alþingi lét um eitt skeið mál þetta nokkuð til sín taka, og
varð það úr, að á þinginu 1933 var skipuð milliþinganefnd til að endurskoða launa-
lögin. Nefnd þessi skilaði allýtarlegu áliti síðari hluta ársins 1934, ásamt frv. til
nýrra launalaga. Ríkisstjórnin lagði frumvörp þessi ekki fyrir þingið, en formaður
nefndarinnar, Jörundur Brynjólfsson alþm., flutti þau sjálfur á Alþingi 1935, en
frumvörpin urðu ekki útrædd.

Á þingi 1936 lagði sami þingmaður frv. þessi fram, en ekki náðu þau heldur
fram að ganga þá. Síðan hefur ekkert frv. verið borið fram á Alþingi til nokkurra
verulegra breytinga á launalögum. Hins vegar hefur bæði ríkisstjórn og Alþingi
gert ýmislegt til að bæla launakjör starfsmanna ríkisins, en öll hefur sú viðleitni
verið í molum og af handahófi og á ýmsan hátt jafnvel orðið til að auka á ósam-
ræmið. Þannig hefur verið gripið til þess úrræðis að láta aldursuppbætur, sem
ákveðnar eru í launalögum, koma til framkvæmda þegar í stað við veitingu emb-
ætta, svo sem átt hefur sér stað með presta og að nokkru leyti héraðslækna. Í
sumum starfsgreinum hafa launin verið bætt með alls konar uppbótum, t. d. laun
starfsfólks hjá pósti og síma, og loks er það ekki óalgengt fyrirbrigði, að embættis-
og starfsmönnum ríkisins hafa verið falin ýmiss konar aukastörf, meira og minna
óskyld aðalstarfi þeirra, oft og einatt Í þeim tilgangi einum að bæta þeim upp
sultarlaun, er þeir hafa átt við að búa.

Þetta er ekki nýtt fyrirbrigði, eins og t. d. sést glöggt í nefndaráliti launa-
nefndarinnar frá 1934, en þar stendur meðal annars:

"þá hafa þær bætur mjög tíðkazt á launakjörum, ef bætur skyldi kalla, að
greiða einstökum mönnum persónulegar launabætur eða hlynna að þeim með
svonefndum bitlingum. Kveður svo rammt að þeim bótum, að þess eru eigi allfá
dæmi, að slíkar launabætur starfsmanna ríkisins væru annaðhvort litlu minni
eða jafnvel meiri en grunnlaunin og dýrtíðaruppbót samanlagt.

Þegar ný embætti hafa verið stofnuð, hefur sjaldan þótt fært að ákveða laun
fyrir þau í samræmi við launalög. Stofnanir ríkisins, sem að einhverju eða öllu
leyti hafa sjálfstæðan fjárhag, hafa líka með öllu ferðazt að sníða sín launa-
ákvæði eftir launalögum ríkisins, heldur hafa þær ákveðið starfsmönnum sínum
laun eftir geðþótta eða eftir því, sem gerist í einkarekstri."

Hin síðari ár hafa þó nokkrar tilraunir verið gerðar til að bæta launakjörin,
og skal hér drepið á það helzta.

Árið 1938 hækkaði ríkisstjórnin laun kennara við mennta skólana um 750 kr.
á ári, en þeir höfðu verið með lakast launuðu embættismönnum ríkisins.

Árið 1940. var háskólakennurum, safnavörðum og verkfræðingum veitt 2000
króna launauppbót.
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Árið 1941 fengu sýslumenn og bæjarfógetar 2000 kr. launauppbót hver, og á
sama ári voru laun farkennara bætt til muna.

Árið 1942 voru laun héraðslækna og presta bætt á þann hátt, að þeim var greidd
hæsta verðlagsuppbót, sem miðaðist við 7800 kr. grunnlaun, án tillits til þess, hver
laun þeirra væru.

Allar þessar launabætur voru veittar fyrir atbeina ríkisstjórnarinnar. En nú
fór Alþingi einnig að láta þessi mál til sín taka. Hinn 28. ágúst 1942 var samþykkt
svo hljóðandi ályktun á Alþingi:

"Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta greiða embættismönnum og
öðrum starfsmönnum ríkisins, ríkisstofnana og sjálfseignarstofnana sérstaka upp-
bót á laun þeirra frá ríkinu eða ríkisstofnunum fyrir tímabilið 1. júlí 1942 til 30.
júní 1943 eins og hér á eftir segir.

Á fyrstu 2400 kr. grunnlaun ásamt verðlagsuppbót af þeirri fjárhæð, eins og hún
verður á hverjum tíma, greiðast 30%.

Á þann hluta grunnlauna, sem er ofan við kr. 2400.0'0 og allt að kr. 10000.00,
ásamt verðlagsuppbót, eins og hún verður á hverjum tíma, greiðast 25 %. Uppbót
þessi greiðist mánaðarlega.

Uppbót greiðist úr ríkissjóði eftir sömu reglum á tímakaup kennara, eftirlaun
í fjárlögum og lífeyri úr lífeyrissjóðum embættismanna, barnakennara og ljós-
mæðra, svo og útborgað skrifstofufé og embættiskostnað, að undanskilinni húsa-
leigu og húsaleigu styrk.

Grunnlaun í tillögu þessari merkja laun, sem ríkissjóður og aðrir, er tillagan
greinir, greiða verðlagsuppbót á samkvæmt lögum nr. 48/1942. Með verðlagsupp-
hót er átt við þá verðlagsuppbót, sem greidd er samkvæmt sömu lögum.

Enn fremur skorar Alþingi á ríkisstjórnina að hraða endurskoðun launalag-
anna svo sem unnt er."

Ályktun þessi var síðan endurnýjuð fyrir árið 1943 með þál. frá 16. marz 1943,
og loks var í 19. gr. fjárlaga fyrir sama ár sett ákvæði um sérstakar launabætur
til sýslumanna, bæjarfógeta, löginanns og sakadómara í Reykjavík, presta, héraðs-
lækna, háskólakennara og safnavarða, 2000 kr. til hvers. Lögreglustjórum utan
Reykjavíkur og barnakennurum við fasta skóla voru ætlaðar 1000 kr. hverjum og
f'arkennurum 500 kr.

Engar uppbætur greiðast á þessar launabætur. Í fjárlögum fyrir 1944 hefur
þessum launabótum verið bætt við grunnlaun þessara embættismanna. Enn fremur
hefur ráðherrum verið ákveðin 5 þúsund kr. grunnlaunaupphót hverjum.

Ríkisstjórnin og Alþingi hafa með þessum kjarabótum sýnt virðingarverð a
viðleitni til að bæta úr því ástandi, sem ríkt hefur, og er óneitanlega um mikla
lagfæringu að ræða frá því, sem áður var.

En allt eru þetta þó nýjar bætur á gamla flík, sem launalöggjöfin er, og hefur
jafnvel orðið til að gera ósamræmið enn þá berara, þar sem sumir starfsmenn
voru svo hátt launaðir fyrir, að ástæðulaust var að hækka laun þeirra, en aðrir
búa við sultarlaun enn, þrátt fyrir þessar uppbætur. Sá höfuðókostur fylgir þó
þessari uppbótaaðferð, að hér er aðeins tjaldað til einnar nætur. Alþingi getur,
hvenær sem er, svipt menn þessum kjarabótum og öryggisleysi launþeganna því
meira en nokkru sinni. fyrr, að ekki sé talað um alla þá skriffinnsku, sem þessi
launaútreikningur hefur í för með sér, og margs konar vafstur og erfiðleika fyrir
framkvæmdavaldið.

Nefndin þykist þó geta dregið þær ályktanir af þessum gerðum Alþingis:
1. Að Alþingi hafi komizt að raun um, að grunnlaun starfsmanna ríkisins hafi

yfirleitt verið orðin allt of lág, miðað við laun annarra stétta, og þess vegna
hafi ekki mátt dragast lengur að hækka þau.

2. Að mikið ósamræmi hafi verið orðið á launakjörum milli starfsgreina og því
hafi Alþingi ákveðið sérstakar launabætur til ýmissa embættismanna.
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Rannsókn nefndarinnar leiddi það og ótvírætt í ljós, að hér er þörf stórra
umbóta, enda beindist allt starf hennar að því að finna réttlátan grundvöll fyrir
launagreiðslum og launakjörum starfsmanna ríkisins, sem byggja mætti á heildar-
löggjöf, er duga mætti til frambúðar, enda þótt augljóst sé, að endurskoðun á
launalögum þurfi að fara fram með styttra millibili en átt hefur sér stað áður.

Nefndastörfin.
Eftir að nefndin hóf starf sitt, komst hún brátt að raun um, að rétt mundi

að nota þá aðferð, sem ráðuneytið hafði viðhaft í undirbúningsstarfi sínu, að
skipa hinum ýmsu starfsmönnum þannig í launaflokka, að sambærileg störf
væru launuð eins. En til þess að geta komizt að sem réttastri niðurstöðu í þessu
efni, taldi nefndin óhjákvæmilegt að afla sér ýtarlegri gagna en fyrir lágu.

Var í því skyni leitað umsagnar og tillagna forstöðumanna ríkisstofnana
mn starfs skiptingu og launafIokkun, og viku st flestir greiðlega undir þau tilmæli.

Einnig var leitað upplýsinga um launakjör hjá bönkunum og öðrum stofn-
unum, sem ekki geta talizt bein ríkisfyrirtæki, svo sem Búnaðarfélagi Íslands,
Fiskifélagi íslands, Brunabótafélagi Íslands o. fl.

Loks sneri nefndin sér til ýmissa einkafyrirtækja og fékk skýrslur frá nokkr-
um um launakjör starfsmanna þeirra.

Þá hafði nefndin til hliðsjónar í starfi sínu launataxta iðnfélaga í Alþýðu-
sambandi íslands, launasamþykkt Reykjavíkurbæjar frá 1939, launalög Dan-
merkur frá 1931 og niðurstöður 6 manna nefndarinnar um meðallaunatekjur
verkamanna, sjómanna og iðnaðarmanna á árinu 1942.

Enn frcmur skal þess getið, að spurningar voru lagðar fyrir miðstjórnir lands-
málaflokkanna og stjórn B.S.R.B., sem að vísu varða meir almenn ákvæði launa-
laganna en launakjörin sjálf. Svör hafa ekki borizt við þessum spurningum svo
glögg, að þau verði birt hér, en spurningarnar fylgja hér með sérstakar.

Nefndinni bárust einnig erindi og tillögur frá ýmsum félögum starfsmanna
ríkisins, svo sem Prestafélaginu, Læknafélagi íslands, Félagi héraðsdómara og
Sambandi íslenzkra barnakennara o. fl. Enn fremur hafði nefndin í heild og ein-
stakir nefndarmenn tal af forstöðumönnum ríkisfyrirtækja og stjórnendum starfs-
mannafélaga.

Loks stóðu fulltrúar stjórnmálaflokkanna í sambandi við miðstjórnir flokk-
anna um nefndarstörfin ..

Öll -þessi gögn hafði svo nefndin til hliðsjónar við starf sitt. Var eftir föng-
um reynt að fara eftir tillögum og óskum forstjóra ríkisstofnana og annarra að-
ila, enda þótt óhjákvæmilegt reyndist að víkja þar frá í mörgum greinum, til þess
að sem mest samræmi fengist í launaflokkuninní.

Reyndi nefndin eftir mætti að fylgja þeirri meginreglu við flokkunina að
líta fyrst og fremst á, hver væri þýðing starfanna, hver ábyrgð fylgdi þeim og
hverrar menntunar væri krafizt af starfsmönnum, enn fremur, að fyrir því væri
séð, að starfsmenn gætu lifað sómasamlegu lífi og ríkið jafnan átt völ á hæfum
mönnum til starfa launanna vegna.

Eins og málið var lagt fyrir nefndina, áleit hún, að ætlunin væri, að allar
uppbætur á laun, hverju nafni sem nefnast, nema verðlagsuppbætur, yrðu niður
felldar, en grunnlaun ákveðin fyrir hvert starf.

Taldi nefndin þetta rétt og hagaði sér eftir því.
Um leið vaknaði sú spurning, eftir hvaða reglum skyldi greiða verðlagsupp-

hót á launin. Samkvæmt ákvæðum laga greiðist verðlagsuppbót á 7800 kr. árslaun,
eða 650 kr. á mánuði. Hins vegar var ákveðið með þál. 28. ágúst 1942, að greiða
skuli aukauppbót á launin 30 og 25% og verðlagsuppbót á þann hluta aukaupp-
bótarinnar, sem greidd er á 7800 kr. laun. Þetta þýðir í framkvæmdinni, að verð-
lagsuppbót er greidd á kr. 822.50 mánaðarlaun, eða kr. 9870 árslaun.

Ef aukauppbótin yrði felld niður, án þess að breytt yrði- ákvæðunum um verð-

16



lagsuppbót, mundi það þýða stórfelldan tekjumissi fyrir allan þann fjölda manna,
sem taka laun frá 7800-9870 kr. á ári. Nefndin taldi ekki við hlítandi annað en
verðlagsuppbót yrði greidd á að minnsta kosti sömu laun og nú er gert. Þetta
leiddi aftur til þess, að nefndin tók til athugunar, hve miklu það mundi skipta
ríkissjóð fjárhagslega, ef verðlagsuppbót yrði greidd á öll laun. Komst hún að
þeirri niðurstöðu, að miðað við núgildandi launagreiðslur og vísitölu 250 mundi
hækkun verðlagsuppbótarinnar nema kr. 241596 en kr. 193940 sé miðað við tillögur
nefndarinnar.

Taldi nefndin, að hér væri ekki um svo stóra fjárhæð að ræða, að setjandi
væri fyrir sig, til að tryggja betra samræmi í launakjörum manna. Taldi nefndin
óhjákvæmilegt, ef þessi leið yrði ekki farin, að ætla hæstu launaflokkum hærri
grunnlaun en hún mundi annars gera, og kæmi því nokkurn veginn í sama stað
niður, hvor leiðin yrði valin. En sú hætta vofði yfir, ef grunnlaunin yrðu ákveðin
hærri Í þessum flokkum, að fram kæmi ósamræmi í launaflokkunum. þegar verð-
lag lækkaði aftur. Nefndinni virðist og, að engin skynsamleg rök liggi fyrir því,
að ekki sé greidd full verðlagsuppbót á öll laun, séu grunnlaun á annað borð
réttlátlega ákveðin.

Það skal tekið fram, að nefndin taldi sér ekki fært að gera tillögur um sam-
færslu starfa, þó að svo virðist, að á ýmsum stöðum megi koma því við á auðveldan
hátt, einkum í sambandi við efstu flokkana. Hitt kemur þó af sjálfu sér, að nokkru
leyti að minnsta kosti, að starfsmannahald ríkisins verður óbrotnara og hagkvæm-
ari not starfskrafta, ef stofnanir eru ekki of margar né óþarflega sundurgreindar.

Í þessu sambandi er rétt að minnast þess, að eigi virðist ríkjandi sterkur vilji
til samfærslu, a. m. k. hefur ekki verið gerð nein gangskör að því að nota laga-
heimildir í þessu efni, sem eru þó til. Fram hjá því verður ekki heldur gengið, að
ýmíslegt má spara á rekstri stofnana annað en starfsmannahald, sem athuga þyrfti
um leið, en slíkt liggur fyrir utan verkahring nefndarinnar.

Það kom brátt í ljós, eftir að nefndin hóf starf sitt, að nokkuð voru skiptar
skoðanir um launakjör og flokkun. Var ekki við öðru að búast, eins og nefndin
var skipuð, en ólík sjónarmið kæmu fram, ekki eingöngu af hálfu fulltrúa B.S.R.B.
annars vegar og annarra nefndarmanna hins vegar, heldur einnig á milli fulltrúa
stjórnmálaflokkanna sjálfra. A hinn bóginn kom öllum nefndarmönnum saman
um, að brýna nauðsyn bæri til að setja heildarlöggjöf sem allra fyrst og bæta þann
veg úr því ófremdarástandi, sem nú ríkir í þessu efni, og horfur um framgang máls-
ins á Alþingi væru betri. ef allir nefndarmenn gætu orðið sammála um einhverjar
ákveðnar tillögur. Var þvi það ráð upp tekið að láta meiri hluta nefndarinnar ráða
úrslitum í þeim atriðum, er ágreiningur varð um.

Tillögur nefndarinnar ber þVÍ ekki að skoða sem samhljóða álit allra nefndar-
manna um hvert einstakt atriði, heldur samkomulag, byggt á þeirri nauðsyn, sem
lýst hefur verið. Það fór þó svo, þegar niðurstöður nefndarinnar í heild voru bornar
undir atkvæði, að einn nefndarmanna, Sigurvin Einarsson, lýsti sig óánægðari með
þessa niðurstöðu og léta bóka eftirfarandi greinargerð á fundi nefndarinnar 18.
desember 1943:

"Ég tellaunaflokkuninni mjög ábótavant og að ekki sé unnt að ákveða hana
til fullnustu, nema að taka allt málið fyrir í heild. Hins vegar tel ég nauðsynlegt
að undirbúa málið í heild svo snemma, að það geti fengið afgreiðslu á Alþingi
á næsta ári."

Fulltrúar B.S.R.B., Andrés G. Þormar og Guðjón B. Baldvinsson, létu bóka
svofellda athugasemd:

"Um leið og við greiðum atkvæði um launastigann, viljum við taka fram:
1. Við göngum út frá því, að fastráðinn starfsmaður haldi óskertum þeim

launum, er hann hefur nú, þó að starfinn séu lægra metinn í launastiga þessum.
2. Við teljum sjálfsagt, að almenni kafli launalaganna verði tekinn til endur-

skoðunar nú þegar og lögin þannig endurskoðuð í heild lögð fyrir næsta Alþingi."
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Launastigi og launaflokkun.
Er nefndin tók að skipa starfsmönnum ríkisins í Iaunaflokka, taldi hún óhjá-

kvæmilegt að gera sér grein fyrir því, hvaða laun skyldu greidd í hverjum flokki.
Með því móti einu fengist nægilega glöggur samanburður við launakjör hvers ein-
staks starfsmanns eins og þau eru nú, enda væri þá auðvelt að gera sér grein fyrir,
hver áhrif launaflokkunin hefði á launagreiðslur ríkissjóðs í heild.

Nefndin samdi því og samþykkti eftirfarandi launastiga, sem er miðaður við, að
launaflokkarnir verði 14, og séu hámarkslaun í 1. fl. 14000 kr., en 3600 í 14. flokki.

1. fl. Byrjunarlaun 1400.0 kr. Hámarkslaun 14000 kr.
2. - 12000 - 120.00 -
3. - 11100 - 11100 -
4. - 10200 - 10200 -
5. - 7200 -- 9600 -
6. - 6600 - 9000 -
7. -- 6000 - 8400 -
8. - 6000 - 7800 --
9. - 5400 - 7200 -

10. - 4800 - 6600 -
11. - 4800 - 6000 -
12. - 4200 -- 5400 -
13. -- 3000 - 4800 -
14. - 3600 - 3600 -

Eru þetta árslaun, og skal bætast við þau verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu,
eins og hún er á hverjum tíma.

Enginn munur er gerður á byrjunar- og hámarkslaunum í 1.-4. fl., og er það
byggt á því, að í þau störf, sem undir þá falla, veljist ekki nema reyndir menn,
sem áður hafa gegnt ábyrgðarmiklum störfum. Starfsmenn í 5.-6. launaflokki skulu
ná hámarki launa eftir 4 ára þjónustu, en starfsmenn í 7.-13. fl., að báðum með-
töldum, eftir 6 ár, með jöfnum greiðslum árlega.

Nefndin var í nokkrum vafa um, hvaða starfsgreinar skyldu taldar með, eink-
anlega gat orkað tvímæli um stofnanir, sem verða að teljast hreinar ríkisstofn-
anir, en starfa sjálfstætt og eru ekki nema að litlu leyti háðar eftirliti ríkisvalds-
ins, svo sem Landsbankinn og Búnaðarbankinn, svo og ýmsar sjálfseignarstofnanir,
sem stofnsettar eru með lögum og ýmist njóta mjög takmarkaðs fjárhagslegs stuðn-
ings ríkissjóðs, svo sem Brunabótafélag íslands, eða byggja fjárhagsafkomu sína
að miklu leyti á fjárframlögum úr ríkissjóði, svo sem Búnaðarfélag íslands, Fiski-
fl)lag íslands, héraðs skólarnir, gagnfræðaskólarnir o. fl.

Mælir margt með því, að launakjör starfsmanna þessara stofnana séu ákveðin
með lögum, svo sem það, að ef slíkar stofnanir eru sjálfráðar um launakjör starfs-
manna sinna, getur hæglega mynd azt ósamræmi í launum hliðstæðra starfsmanna
ríkisins, sem leitt getur af sér óánægju hinna lakar launuðu og kröfur um launa-
bætur, auk þess sem aðalkostnaðurinn við rekstur ýmissa svokallaðra sjálfseignar-
stofnana eru launagreiðslur, og framlag ríkisins til rekstrar fyrirtækjanna fer að
allverulegu leyti eftir því, hver laun starfsmönnum þeirra eru ákveðin, sem ríkis-
valdið, eins og nú er háttað, hefur engin áhrif á. Hins vegar óttaðist nefndin, að
ágreiningur kynni að rísa á Alþingi um það, hvort skipa skyldi starfsmönnum
þessara stofnana á bekk með starfsmönnum ríkisins, og gæti slíkt orðið til trafala
nauðsynlegum breytingum á launalögum. Varð það því niðurstaða nefndarinnar
að taka ekki með í launaflokkunina aðra starfsmenn en þá, sem fá laun sín greidd
beint úr ríkissjóði eða frá ríkisstofnunum, sem hafa sameiginlegan fjárhag með ríkis-
sjóði.

Hins vegar taldi nefndin rétt að gera einnig tillögur um launakjör starfsmanna
opinberra stofnana á Sama grundvelli og starfsmanna rikisins. Gætu þær tillögur
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orðið til stuðnings fyrir ríkisstjórn og Alþingi, ef rétt sýndist að taka þessa starfs-
menn upp í launalögin.

Eftir að nefndin hafði komið sér niður á launaflokkunina, var samin skrá um
launagreiðslur, þar sem gerður er samanburður á þeim eins og þær voru í maí árið
1943 og grunnlaunum, eins og þau mundu verða samkvæmt tillögum nefndarinnar,
og jafnframt gert yfirlit yfir breytingar bæði til hækkunar og lækkunar.

Um launaflokkunina Í heild er rétt að taka þetta fram:
Nefndin leitaðist við að koma betra skipulagi á greiningu starfa en verið hefur.

Rak nefndin sig á, að starfsheitin voru mjög á reiki og ólík í hinum ýmsu starfs-
greinum og gáfu oft alveg villandi upplýsingar um störfin. Á þetta sér einkum
stað um skrifstofuslörfin, þar sem menn ýmist eru nefndir t. d. bókarar, ritarar,
aðstoðarmenn eða jafnvel fulltrúar, þó að raunverulega sé um sams konar starf
að ræða. Þetta reyndi nefndin að færa til samræmis og álítur, að með þeirri grein-
ingu, sem hún hefur gert, sé fenginn grundvöllur eða heildarskipulag, sem rúma
megi alla á réttum stað.

Algengt er það og virðist færast í vöxt, að laun manna séu ákveðin að nokkru
í öðru en peningum, svo sem húsnæði, ljósi, hita, fæði og þjónustu o. fl.

Nefndin taldi það óvinnandi verk við flokkunina að meta slík hlunnindi í
hverju einstöku tilfelli og gerði því svofellda ályktun:

"Þegar einhver hluti launa er greiddur í fríðu, svo sem húsaleigu, ljósi, hita,
fæði og öðru, skulu þessi hlunnindi metin árlega af yfirskattanefnd í því umdæmi,
sem launþegi er búsettur í, og matsverðið dregið frá laununum að viðbættri verð-
lagsuppbót.

Ákvörðun yfirskattanefndar má skjóta til ríkisskattanefndar, sem fellir fulln-
aðarúrskurð i málinu."

Nefndin gerir ráð fyrir því Í tillögum sínum, að þóknun fyrir aukastörf, sem
talizt geti hluti af því starfi, sem menn eru ráðnir til, skuli undantekningarlaust
falla niður. Yfirleitt var nefndin þeirrar skoðunar, að hverfa bæri frá þeim ósið,
sem mjög hefur tíðkazt hin síðari ár, að hlaða suma starfsmenn ríkisins mörgum
launuðum aukastörfum. þar sem slíkt getur auðveldlega leitt til þess, að aðalslarfið
verði ekki rækt sem skyldi.

Þetta fyrirkomulag má sennilega rekja til þess, að sum ábyrgðarmikil störf hafa
verið svo smánarlega launuð, að ekki hefur þótt við hlítandi og því verið gripið
til þessa óyndisúrræðis, en síðan hefur þetta leitt út í öfgar. Þykist nefndin með
tillögum sinum hafa búið svo um, að hver maður geti eftir sínu starfi haft sóma-
samlegt uppeldi af þeim launum, sem honum eru ætluð.

Fjármálaráðuneytið hefur samið skrá um þær greiðslur úr ríkissjóði fyrir
aukastörf, sem nú eru inntar af hendi, og fylgir hún hér með.

Nefndin álítur, að rétt sé að stefna að því, að aukatekjur, sem fylgja embætt-
um, hverfi úr sögunni. ÞÓ varð ekki hjá því komizt að gera ráð fyrir, að þær héld-
ust hjá þremur embættismanna stéttum, og skal það skýrt með nokkrum orðum,
hvað veldur.

Læknum er skipað í fleiri launaflokka en áður var. Er héruðum skipt með
það fyrir augum, hvernig reynzt hefur að fá lækna í þau og hverjar aukatekjur
muni falla til í þeim.

Er nefndinni ljóst, að þessi flokkun er mjög á hverfanda hveli og breyting-
um háð.

Kemur þar einkum til greina, að fólk getur flutzt til milli héraða i stórum stíl,
og þó fremur hitt, að sjálfstæðir -_. praktíserandi - læknar geta sezt að Í betri
héruðum og dregið mjög úr aukatekjum héraðslæknanna. Virðist því nauðsynlegt,
að heilbrigðisstjórnin hafi rúmar hendur um samningu um þessi atriði.

Er ekki trúlegt, að þóknun fyrir læknisstörf hverfi að fullu og öllu í bráð,
þar sem hún er nauðsynleg til varnar gegn óhóflegri notkun - misnotkun _..
læknanna.
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Launahæð lækna er ákveðin með það fyrir augum, að gjaldskrá fyrir héraðs-
lækna verði óbreytt frá því, sem var í stríðsbyrjun.

Nefndina skorti gögn til þess að ákveða laun presta með hliðsjón af þvi, að
tekjur fyrir aukaverk falli niður. Virðast þó ýmsir i prestastétt vera á þeirri skoðun,
að það sé æskilegt, og ber að stefna að því, úr því að sú skipun er, að ríkið launar
stétt þessa. Þetta verður eigi gert af neinu réttlæti nema með rannsókn á umsvifum
prestsverka miðað við mannfjölda í prestaköllum.

Ætlazt er til, að skrifstofnfé presta, það er þeir nú hafa, falli niður, enda mun
það aldrei hafa verið hugsað á annan veg en sem launauppbót. Með hærri árslaun-
um til prófasta er sömuleiðis gert ráð fyrir, að greiðslur fyrir prófastsstörf i
núverandi mynd falli niður.

Það veldur e. t. v. mestum skoðanamun. hvað rétt sé varðandi aukatekjur
sýslumanna og bæjarfógeta.

Félag héraðsdómara taldi réttast, að þessir embættismenn væru allir í sama
launaflokki, ef aukatekjur héldust, því að þær væru nokkuð misjafnar, og færi það
eftir umsvifum starfsins ..

Aukatekjur þessara embættismanna af innheimtu ríkissjóðstekna voru s. I.
3 ár sem hér segir:

1940
1941
1942

30'771.25
46909,54
64819.26

Þó ber þess að gæta, að þær koma allójafnt niður og að það fer saman, að í
stærstu og umfangsmestu ernbættunum eru aukatekjurnar mestar, en jafnframt
flestir starfsmenn.

Nefndin taldi eðlilegast og enda sjálfsagt, að starfsfólk þessara embættismanna
yrði tekið inn í launalög. en skrifstofufé embættismanna síðan takmarkað við hús-
næði og annan nauðsynlegan skrifstofukostnað skv. reikningi, sem dómsmálaráðu-
neytið úrskurðar. Er eðlilegt, að þessir ríkisstarfsmenn njóti sömu réttinda og kjara
sem aðrir hliðstæðir, en varla hagkvæmt, að s)'slumenn einir séu sjálfir launa-
greiðendur, þó að segja megi, að það sé sums staðar að nafninu aðeins. Það skal
tekið fram, að nefndin miðar hér eingöngu við þá fulltrúa, sýsluskrifara eða inn-
heimtumenn, sem teljast fastir starfsmenn.

En þær aukatekjur, sem eru þessum embættismönnum drýgstar, eru nú sem
stendur innheimtulaun af gjöldum til Tryggingastofnunar ríkisins, og eru þau
eins og sakir standa að nokkru leyti bundin samningum.

Ef launa lög eiga að vera í föstum skorðum, verður að reyna að fyrirbyggja
þær glompur, sem líklegar mega teljast til þess að skapa nýtt ósamræmi og nýtt
ranglæti.

Þegar ríkið launar starfsfólkið, sem innir nauðsynleg störf af hendi, til þess að
innheimta fari fram, þá virðist sanngjarnt, að ríkið fái innheimtulaunin i staðinn,
eins og gert er ráð fyrir í sumum tilfellum, sbr. lög nr. 67 frá 31. desember 1939,
um dómsmálastörf. lögreglustjórn, gjaldheimtu o. fl. í Reykjavík.

Hitt er eigi réttlátt, að embættismaðurinn geti hirt ein, tvenn eða jafnvel þrenn
árslaun í aukatekjum af innheimtu fyrir opinberar stofnanir.

Um þetta efni samþykkir nefndin svofellda ályktun:
"Nefndin lítur svo á, að með þeirri tilhögun, sem nú er á aukatekjum sýslu-

manna og bæjarfógeta, fái sumir þessara embættismanna óeðlilega mikil laun, sam-
anborið við aðra starfsmenn ríkisins. Hún telur sér hins vegar ekki fært að gera
tillögur um breytingar á þessu, með hliðsjón af því, að verulegur hluti af þessum
aukatekjum er samningsbundinn, en telur æskilegt, að máli þessu verði komið i
réttlátara horf."

Um starfstíma er rétt að taka það fram, að nefndin ákvað laun skrifstofufólks
með hliðsjón af þeim vikulega starfstíma, sem er algengastur, þ. e. 35Y2 vinnu stund
á viku, og að þvi er varðar annað starfsfólk, t. d. pósts og síma, er miðað við nú-
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gildandi vikulegan starfstíma, þ. e. hjá símriturum 3614 klst., afgreiðslustúlkum
við langUnuafgreiðslu 34-37 klst., póstafgreiðslumönnum 37 klst., símvirkjum 48
klst., loftskeytamönnum 42 klst., tollvörðum 48 klst., kennurum eins og ákveðið
er í lögum og reglugerðum um þeirra starf, við vöruhúsavinnu og iðjustörf eins og
tíðkast samkv. samningum við verkalýðsfélögin.

Sé nauðsynlegt að láta vinna lengri tíma, ber að sjálfsögðu að greiða aukavinnu-
kaup. Þó skal það fram tekið, að nefndin ætlast til, að yfirmenn ríkisstofnana séu
þess umkomnir að framfylgja stundvísi í skrifstofum sínum, og vill leggja ríka
áherzlu á nauðsyn þess, að yfirmönnum - forstjórum og skrifstofustjórum - séu
gefin fyrirmæli um fastan daglegan viðtalstíma, svo að kvartanir og klögumál um
lélega afgreiðslu í skrifstofum ríkisins megi hverfa sem fyrst.

Launaákvörðun er líka við það miðuð, að full vinna sé í té látin, og ef svo er
ekki gert af einhverjum ástæðum, t. d. styttri vinnutíma en eðlilegt telst, geta
ákvæði launalaganna ekki gilt, heldur verður þá að semja sérstaklega þar um. Ætti
það ekki að vera svo erfitt, þar sem félög starfsmanna eru fyrir hendi.

Þegar litið er yfir fIokkunarskrána, kemur Í ljós, að um er að ræða allstórfelldar
breytingar á launagreiðslum frá því, sem nú er. Þannig nema launahækkanir sam-
kvæmt tillögum nefndarinnar kr. 1362891, en lækkanir kr. 269331.

Búast má við, að mönnum verði starsýnt á hinar stórfelldu launalækkanir, sem
tillögurnar gera ráð fyrir, þar sem yfirleitt mun hafa verið álitið, að laun embættis-
manna og starfsmanna ríkisins væru orðin lægri en annarra launþega í landinu.

En ástæðan er auð sæ. Þeir, sem búa við hin gömlu launakjör samkvæmt launa-
lögum frá 1919, hafa dregizt aftur úr; öll hin nýrri embætti, en laun þeirra eru
flest ákveðin af ráðherra, eru mjög sæmilega launuð og sum lítt við hóf og á engan
hátt sambærileg við launakjör annarra starfsmanna.

Ef miða hefði átt launa lög framtíðarinnar við laun þau, sem greidd eru sumum
forstjórum, skrifstofustjórum, fulltrúum og jafnvel aðstoðarmönnum sumra ríkis-
stofnana, mundi hækkun launafúlgunnar hafa talizt ríkissjóði algerlega ofvaxin.

Það er því óhjákvæmilegt, til þess að halda samræmi á milli starfsgreinanna og
á hina hliðina að afbjóða ekki gjaldþoli almennings, að jafna metin, lækka þau
laun, sem orðin voru óeð1iIega há, svo að hægt yrði að greiða sómasamleg laun fyrir
þau störf, sem mestu skiptir fyrir alþjóð, að vel séu rækt og hæfir menn fáist til
að gegna.

Búast má við, að þessar lækkunartillögur sæti nokkurri gagnrýni, ekki sízt
þegar greiðslugeta almennings og þá um leið ríkissjóðs er meiri en nokkru sinni
fyrr og ekkert lát virðist enn vera á kröfum um hækkuð laun í einni og annarri
mynd og bætt kjör, en hitt er þá á að líta, að með nýrri launalöggjöf er væntanlega
ekki ætlazt til, að tjaldað sé til einnar nætur, og hverjum manni ætti að vera ljóst,
að sú velsæld, sem mí ríkir, getur átt sér skamman aldur.

Eins og áður er getið, nemur hækkunin alls kr. 1362891, -;- lækkun kr. 269331, =
Iu. 1093560, eða alls 11,09% hækkun frá núverandi grunnlaunum, að viðbættum
öllum grunnlaunauppbótum, sem nú eru greiddar. Ef menn vilja gera sér grein
fyrir því, hvort hér sé um eðlilega hækkun að ræða eða ekki, verður fyrst og fremst
að athuga þann grundvöll, sem launalögin frá 1919 eru byggð á. Í greinargerð fyrir
launafrumvarpi stjórnarinnar frá því ári (A-deild Alþt. 1925, bls. 173-177) er það
talið almennt viðurkennt, "að launakjör starfsmanna landsins séu yfirleitt svo lág,
að þau séu ekki lífvænleg, að þau séu of lág í samanburði við atvinnukjör manna
i öðrum stéttum þjóðfélagsins, svo lág, að nýtir menn fást ekki í þjónustu landsins,
og að starfsmenn landsins eigi því réttmæta kröfu á endurbótum á launakjörum
þeirra."

Frv. stjórnarinnar var að mestu leyti byggt á áliti og tillögum milliþinganefndar
t launamálum, sem starfaði árin 1915 og 1916. Er í greinargerðinni talið ósennilegt,
að verðlag það, sem gilti árið 1919, muni aftur komast niður í það, sem það var fyrir
ófriðinn, fyrr en þá eftir mjög langan tíma. Fyrir því var í frv. gengið út frá 25%.

21



hærra verðlagi en 1914 og launin miðuð við það. Greinilega kom í ljós síðar, að
þetta var rétt til getið, þvi að á árunum 1919--1939 varð vísitalan lægst 226 stig árið
1923, en hæst steig hún árið 1920 í 446 stig. Launin hækkuðu að vísu nokkuð í
meðförum þingsins, og til þess að bæta að nokkru upp hið háa verðlag, sem gilti,
er launalögin voru sett, var bætt inn ákvæði í lögin um greiðslu dýrtíðaruppbótar
á % launanna, þó aldrei af hærri fjárhæð en 3000 kr., eftir vísitölu, sem fundin
var samkvæmt sérstakri verðlagsskrá. og var verðlagið frá 1914 lagt til grundvallar
að viðbættum 25%. Skyldu þessi ákvæði haldast til ársins 1925. Það ár lagði ríkis-
stjórnin fram frv. til framlengingar á ákvæðum launalaganna um greiðslu dýrtíðar-
uppbótar til ársins 1928. Fylgdi frv. ýtarleg greinargerð, þar sem meðal annars
var gerður samanburður á grunnlaunum 123 embættis- og sýslunarmanna árin 1914
og 1924 með þeirri niðurstöðu, að grunnlaunahækkunin á þetta tímabil sé 50%, en
þessi hækkun samsvari lækkun þeirri, sem orðið hafi á gullgildi krónunnar á sama
tíma, svo að launakjörin verði svipuð og 19H: með því að greiða grunnlaunin upp-
bótarlaus. Einnig er í greinargerðinni gerður samanburður á vísitölu á embættis-
laun, sem eins og áður segir, var reiknuð eftir sérstakri verðlagsskrá. og aðalvísi-
tölu Hagtíðinda fyrir smásöluverð í október ár hvert og vísitölu framfærslukostn-
aðar Í Reykjavík, og kemur þá í ljós, að frá % % til 17 % vantar, til að launahækk-
unin í heild (fyrir þá, sem njóta óskertrar dýrtíðaruppbótar) hafi fylgzt með
hækkun framfærslukostnaðar i Reykjavík. (A-deild Alþt. 1925, bls. 173-177).
Akvæðin um dýrtíðaruppbót voru síðan framlengd til ársins 1933. Síðan hefur
þessi dýrtíðaruppbót verið ákveðin í fjárlögum og jafnan hin sama, 25% af launum
undir 2800 kr. og síðan stiglækkandi niður í 10% af 4500 kr. og ekkert af hærri
launum. Með þeirri lækkun á krónunni, sem lögfest var 1939, raskað ist hlutfallið
á milli launa og framfærslukostnaðar enn, launþegum í óhag, sem sést meðal annars
á því, að vísitalan hækkar um 9 stig á tímabilinu frá 1. okt. 1938 til 1. okt. 1939,
eða úr 262 stigum í 271. Vísitöluhækkunin árið 1939 er 12 stig, sem nær einvörð-
ungu stafar af verðfellingu krónunnar, þ. e. a. s. af hækkuðu verði á erlendum
varningi, þar sem verðlag á innlendum varningi var lögfest meiri hluta ársins, svo
sem kunnugt er.

Af því, sem hér hefur verið sagt, má það ljóst vera, að launakjör þeirra, sem
laun taka samkvæmt launalögum. hafa sizt verið betri í stríðsbyrjun 1939 en
þau voru árið 1914, sem stafar af því, að launahækkunin frá 1919, með þeirri dýr-
tíðaruppbót, sem heimiluð var í launalögum, hefur aldrei vegið á móti þeirri hækkun
framfærslukostnaðarins, sem orðið hefur á síðustu 30 árum, auk þess sem vitað er,
að kröfur alls almennings í landinu til bættra lífskjara hafa stórum aukizt á þessu
tímabili.

Með uppbótum þeim á grunnlaun, sem veittar hafa verið síðustu árin, hefur að
vísu nokkuð verið úr þessu bætt, en þær uppbætur samsvara þó engan veginn þeirri
almennu grunnkaupshækkun, sem orðið hefur í landinu frá stríðsbyrjun, en sam-
kvæmt þeim gögnum, sem aflað hefur verið um þetta, nemur grunnkaupshækkun
á tímavinnu í Reykjavík frá 44,9% upp í 120,6%, en frá 42% - 83,75%, þegar um
vikukaup er að ræða.

Skýrsla um þetta fylgir hér með.
Að þessu athuguðu virðist sú grunnlaunahækkun, sem af tillögum nefndar-

innar leiðir, ekki fjarri sanni, og raunar sízt of há, ef samræmi á að fást á launa-
kjörum starfsmanna ríkisins og annarra launþega. Þess ber þó jafnframt að gæta,
að störfum þessum fylgir samkvæmt lífeyrislögunum eftirlaunaréttur, sem telja
verður allveruleg hlunnindi, enda þótt iðgjaldagreiðslur í lífeyrissjóð þýði í raun og
veru tilfinnanlega skerðing á launum hvers einstaklings.

Erfitt er að gera sér grein fyrir, hver áhrif tillögur nefndarinnar mundu hafa
á afkomu ríkissjóðs í framtíðinni, þar sem allt er mjög á huldu um það, hverjir verða
munu tekjuöflunarmöguleikar ríkissjóðs, er fram líða stundir. En sé miðað við síð-
ustu tölur, sem eru fyrir hendi um tekjur og gjöld ríkissjóðs, það er rekstraryfirlitið
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fyrir 1942, og þær bornar saman við yfirlit, sem gert hefur verið yfir árið 1936, koma
Í ljós þessi hlutföll á milli tekna og gjalda ríkissjóðs annars vegar og greiddra launa
hins vegar:

Luunugr. Tekjur ríkis- Gjöld Laun °io Laun 010
Ár Visitala alls sjöðs ríldssjóðs af tkj. af gj.

1936 ....... 5366000' 16137147 1614200t() 33,24 33,25
1942 ....... 10'5,58 225230'00' 8673600'0 7611200'0' 25,96 29,6

Launagreiðslur ríkissjóðs 1942 eru reiknaðar á grundvelli tillagna nefndarinnar.
Þess er þó að gæta, að Í launaupphæðinni 193(j eru ekki tekin með hlunnindi og

ekki heldur hluti bæjar- og sveitarfélaga af kennaralaunum, en hvort tveggja er inni-
falið Í tillögum nefndarinnar, þannig að hlutfallið yrði miklum mun hagstæðara fyrir
ríkissjóð samkvæmt tillögum nefndarinnar, ef Í báðum tilfellum væri aðeins reiknað
með peningagreiðslum úr ríkissjóði.

Hækkunartillögur nefndarinnar koma nokkuð misjafnt niður á hinar ýmsu
starfsgreinar, sem skiljanlegt er, þar sem sumir embættismenn búa við kjör þau, sem
launalögin ákveða, en laun annarra hafa verið ákveðin síðar af framkvæmdavald-
inu, eftir því sem við horfði á hverjum tíma.

Til glöggvunar hefur verið samin skrá um heildarlaunahækkanir nokkurra
embættismanna og starfsmanna, þar sem breytingarnar eru mestar.

Sýslumenn og bæjarfógetar.
Gert er ráð fyrir, að laun þeirra hækki um kr. 21607 frá því, sem nú er, eða

Um 12,7%, hámarkslaun kr. 9600. Þessir embættismenn hafa um langt skeið verið
hlutfallslega mjög illa launaðir, þó að nokkuð hafi um þokazt til batnaðar síðustu
árin. Fara þeir að lögum með dómsvald og umboðsvald hver í sínu héraði og eru
því í senn þjónar ríkisvaldsins og athvarf borgaranna gegn hvers konar órétti, er
þeir telja sig beitta.

Störf þessara embættismanna aukast jafnt og þétt, svo að í Reykjavík hefur
orðið að skipta embættum með tiltölulega fárra ára millibili. Ræður af líkum, að
völ þurfi að vera á hæfum mönnum í þessi embætti, jafnþýðingarmikil og þau eru,
og dugi því ekki að skera laun þeirra mjög við nögl.

Héraðslæknar.
Þess hefur orðið vart hin síðari ár, að erfitt hefur reynzt að fá lækna í fá-

menn og afskekkt lælmishéruð, svo að til vandræða horfir. Hefur þetta verið nokkuð
rætt á Alþingi, tilraunir gerðar til úrbóta, sem virðast þó ekki hafa borið neinn
verulegan árangur. Nefndin leit svo á, að með verulega bættum . launakjörum í
þessum héruðum mætti ef til vill leysa þessi vandræði, og að minnsta kosti væri
ekki horfandi í féð, ef árangur fengist. Fyrir því gerði hún mjög gagngerðar breyt-
ingar á flokkúrí læknishéraðanna og naut við það stuðnings landlæknis og for-
manns Læknafélags Íslands. Nemur launahækkunin kr. ·i7787, eða 16,0'4%. Þess er
þó að geta, að héraðslæknar í lægst launaða flokknum lækka þó nokkuð frá því,
sem nú er, eða um kr. 9637.

Sóknarprestar og prófastar.
Laun þeirra hækka alls um kr. 77915 frá því, sem nú er. Þessir embættis-

menn hafa einkum Í seinni tíð verið mjög illa launaðir, með þeim afleiðingum,
að stöðugt hafa færri ungir námsmenn lagt stund á guðfræði. Er nú svo komið,
að 20 prestaköll eru laus til umsóknar og ekki völ á lærðum guðfræðingum í þessi
l'mbætti.

A meðan ríkið heldur uppi kirkju og kristindómi Í landinu, er það engan veg-
inn vansalaust að búa þannig að prestastéttinni, að hæfir menn fáist ekki í þessar
stöður. Prestastéttín er einhver gagnmerkasta stétt landsins, bæði fyrr og síðar, og
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hefur lagt einna drýgstan skerf til viðhalds íslenzkrar menningar á umliðnum öld-
um. Mætti svo enn verða, ef búið væri að henni s~m skyldi.

Barnakennarar.
Í tillögum nefndarinnar er svo ráð fyrir gert, að laun þeirra hækki alls um

kr. 625556, úr kr. 2312463, eins og laun þeirra eru nú, í kr. 2939019.
Í þessum fjárhæðum eru talin öll launin, bæði þau, er ríkissjóður greiðir og

bæjar- og sveitarfélög, svo og öll hlunnindi, er þessum embættum eru lögð, svo
sem húsnæði, ljós, hiti og þjónusta, sem nefndin ætlast til, að metin verði til frá-
dráttar, þegar til framkvæmda kemur.

Veldur þetta miklu um, hve framlag ríkissjóðs til kennaralauna er aukið í til-
lögum nefndarinnar, en ekki hitt, að laun hvers einstaks manns hafi hækkað svo
mjög sem virðast mætti i fljótu bragði.

Þess ber að gæta, að kennarar eru langfjölmennasta launa stétt ríkisins, og
hljóta því breytingar á launum þeirra að velta á verulegum fjárhæðum. Telst svo
til, að árið 1943 hafi alls verið starfandi á landinu 462 barnakennarar. Að óbreytt-
um þeim reglum, sem nú gilda um greiðslu á launum barnakennara, mundi sú
hækkun launanna, sem ríkissjóði bæri að greiða, nema kr. 451103.00. Er þetta að
vísu nokkurt fé. En þar sem nefndin lítur þannig á, eins og áður hefur verið tekið
fram, að hlutverk hennar sé fyrst og fremst að gera launakerfið svo sanngjarnt
og réttlátt sem henni er unnt, getur hún ekki hikað við að ætla þessum starfs-
lllannahópi þau laun, sem hún telur réttlátt í hlutfalli við laun annarra starfs-
manna, og skiptir þar engu máli, að hann er fjölmennur. Það verður að játa, að til
þessa hefur kennurum verið vangoldið fremur en nokkrum öðrum starfsmönnum
í opinberri þjónustu. Á þetta einnig við um kennara við menntaskóla og aðra fram-
haldsskóla. því er munurinn á fjárhæð þeirri, sem greidd hefur verið til kennara-
launa, og hinna, sem nefndin leggur til, svo' mikill sem raun ber vitni.

Á það ber og að líta, að upphaflega var undirbúningsnámstími kennara að-
eins 3 ár, og duglegir nemendur gátu jafnvel sloppið með 2, en á þessu ári hefur
orðið mikil breyting. Nú tekur kennaranámið sjálft 4 ár, en gagnfræðaprófs eða
sem því svarar er krafIzt til undirbúnings. Er því námstíminn 6 ár alls. Mjög er
sennilegt, að enn verði kröfurnar auknar, t. d. að stúdentspróf verði gert að skil-
yrði fyrir kennaranámi.

Árslaun barnakennara eru samkvæmt tillögu nefndarinnar miðuð við níu
mánaða skólastarf minnst, en lækka um % hluta heildarlaununna fyrir hvern mán-
uð, sem skólinn starfar skemur. Sumir telja, að launin ættu að vera lægri, vegna
þess að starfstíminn er ekki lengri. Við það er að athuga:

1. Sömu rök ættu þá einnig að gilda um aðra kennara, s. s. kennara við gagn-
fræðaskóla, menntaskóla, háskóla o. fl.

2. Almennt mun litið svo á, að kennurum æðri skólanna veiti ekki af þriggja til
fjögurra mánaða sumarleyfi til hvíldar og til þess að halda við sérmenntun
sinni og efla hana. Hið sama gildir að sjálfsögðu og engu síður um barna-
kennara.

3. Erlendis eru að vísu sumarleyfi barnakennara yfirleitt styttri en hér. Viku-
legur starfstími er aftur á mól i víðast hvar skemmri og allt niður í 16 stundir
á móts við 30 stundir hér.

4. Á venjulegum tímum, eins og t. d. á tímabilinu milli heímsstyrjaldanna, eru
þrír sumarmánuðir flestum kennurum gagnslausir að mestu eða öllu leyti
til tekjuöflunar, enda illa séð af verkamönnum, að árslaunaðir starfsmenn
keppi við þá um stopula vinnu.

Síðustu hundrað árin og einkum á tuttugustu öldinni hafa barnaskólar um allan
heim orðið einn meginliður í alþýðumenningu þjóðanna, samtímis því sem þeir
leggja grundvöllinn að æðri menntun. Búast má við, að hlutverk barnaskóla verði
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meira að lokinni styrjöld en nokkru sinni fyrr, og íslenzka þjóðin, fámenn og
menntafús, sem hlýtur umfram allt að treysta á manngildi og menntun þegnanna,
má sízt af öllu við því nú að verða aftur úr í þessum efnum. Hún má ekki bregðast
þeirri skyldu sinni að leggja fram nægilegt fé, til þess að kennararnir, sem eiga
að hafa forgöngu um uppfræðslu æskunnar í landinu, búi við þau kjör, að þeir
geti leyst hið þýðingarmikla starf sitt sómasamlega af hendi.

í þessu sambandi vill nefndin einnig benda á, að eins og nú standa sakir, skortir
nokkuð á, að nægilega margir kennaramenntaðir menn fáist til barnafræðslunnar.
Samkvæmt upplýsingum fræðslumálaskrifstofunnar varð s. I. haust að ráða um
70 menn til barnakennslu, sem ekki fullnægðu menntunarskilyrðum til starfsins.
Horfir þó enn verr framundan mn þetta, þar sem nemendum kennaraskólans hefur
fækkað að mun. Eru þeir nú í vetur innan við 50 á móts við um 100, þegar flest
hefur verið. Má án efa rekja orsakir þessara fyrirbrigða til þess. hversu smánar-
leg launakjör barnakennarar eiga við að búa. Hvað mun þá, ef enn verður. hert til
muna á kröfum um undirbúningsmenntun þeirra, eins og nefndin telur líklegt, að
verða muni.

Um skólastjóra og kennara heimavistarskóla er þess að geta, að nefndin gerir
ráð fyrir þvi, að 7 mánaða starfstími í þeim jafngildi í launum 9 mánaða starfs-
tíma í föstum heimangönguskólum, vegna þess hve daglegur starfstími í heima-
vistarskólum við kennslu, gæzlu og umönnun alla hlýtur að vera langur.

Enn fremur samþykkti nefndin að leggja til, að skólastjórum og kennurum
heimavistarskóla skuli gerður kostur á landi til ræktunar, er nægi til þess, að þar
megi reka smáhúskap.

Samkvæmt gildandi lögum greiðir ríkissjóður helming launa utan kaupstaða
og Y3 hluta í kaupstöðum, en bæjar- og sveitarfélög hitt, svo og þau hlunnindi,
sem ákveðin eru í lögum.

Dýrtíðaruppbót á laun barnakennara hefur ríkissjóður ávallt greitt að fullu,
og svo er einnig um aukauppbót og aðrar launabætur, sem greiddar hafa verið á
laun barnakennara í seinni tíð. Árið 1943 varð hluti ríkissjóðs af barnakennara-
launum kr. 3707085, en hluti sveita og bæja kr. 647788. Ríkissjóðshlutinn hefur
því numið 85,13% af allri launafúlgunni, en hluti bæjar- og sveitarfélaga 14,87%.
Með hliðsjón af því, hve mikinn hluta launanna ríkissjóður greiðir nú þegar og
að eðlilegra sé, að þessir starfsmenn fái laun sín greidd hjá einum og sama aðila,
ákvað nefndin að leggja það til, að sú skipun yrði tekin upp, að kennaralaunin
skuli framvegis greiðast að fullu úr ríkissjóði.

Menntaskólakennarar.
Gert er ráð fyrir, að laun þeirra hækki um kr. 39479, eða um 35,3%. Þessum

mönnum hefur verið vangoldið að undanförnu. Almennt er viðurkennt, að starf
þeirra er eitt hið vandasamasta og gerir kröfur til þaulmenntaðra manna, sem
stundað hafa langt nám og kostnaðarsamt við erlenda háskóla. Enn fremur er
ástæða til að búa svo að þessum starfsmönnu1l1,-- eins og raunar mörgum fleir-
um, - að launakjör þeirra verði ekki því til fyrirstöðu, að þeir geti beitt sér ó-
skiptir við starf sitt.

Hjúkrunarkonur.
Laun þeirra hækka samkvæmt tillögum nefndarinnar um kr. 88868, eða um

45,6% frá því, sem nú er. Þetta er hlutfallslega sú mesta hækkun, sem nefndin
gerir tillögur um. En nefndin lítur svo á, að með hliðsjón af þýðingu starfsins,
ábyrgð og kröfunum um undirbúningsmenntun sé sanngjarnt og rétt að skipa
hjúkrunarkonunum i flokka á þennan hátt. Launin, sem nú eru greidd, virðast
vera miðuð um of við framfærsluþarfir einhleypra kvenna. Það sjónarmið hefur
nefndin ekki haft um aðrar starfsgreinar og getur því heldur ekki fallizt á að taka
tillit til þess um þá starfsgrein, sem hér ræðir um. Enn fremur má benda fl, að
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svo mikill skortur er nú á hjúkrunarkonum til starfa, að til stórvandræða horfir.
Er lítill vafi á því, að launakjörum er þar að nokkru leyti um að kenna.

Talsímakonur.
Gert er ráð fyrir, að laun þeirra hækki um 19,9%. Þær hafa verið mjög lágt

launaðar, sennilega einkum af tveim ástæðum, - þær eru konur og nokkuð fjöl-
mennar. Nú er krafizt af þeim gagnfræða- eða verzlunarskólaprófs hér í Reykjavík,
og auk þess er starf þeirra mjög slítandi á sinn hátt. Eins og nú er, virðast konur með
hliðstæða menntun vel geta fengið betur launuð og sízt erfiðari störf en hér er um
að ræða. Virðist þVÍ með hliðsjón af framansögðu, að tillögur þessar geti sízt talizt
óhóflegar.

Stundakennarar.
Nefndin taldi eigi réttlátt að ganga svo há tillögum um laun kennara að setja

hjá þá menn, sem fást við stundakennslu við, skóla, þar sem föstum kennurum eru
ákveðin laun. Leggur nefndin því til:

"Laun stundakennara skulu vera 80% af árlegum grunnlaunum kennara við þá
skóla, sem þeir starfa við, miðað við fullan kennslustundafjölda hjá báðum, og
njóti stundakennararnir sambærilegra aldurshækkana."

Starfsfólk pósts og síma.
Málaleitun hafði borizt um að taka upp í launalög fast starfsfólk á I. fl. B. stöðv-

um. Við athugun á þessu atriði og m. a. af umsögn póst- og símamálastjóra varð
ljóst, að um þetta þarf að fjalla þannig, að betri skipan komist á. Taldi nefndin
sjálfsagt, að það starfsfólk pósts og síma, sem hefur fullt starf, eigi að takast inn

launalög á sama hátt og gert var um starfsfólk sýslumanna og bæjarfógeta.
Um þetta atriði gerði nefndin svofellda samþykkt:
"Nefndina skortir gögn til að gera tillögur um laun starfsmanna á símastöðvum

1. fl. B., en telur rétt og sanngjarnt, að laun þeirra og annarra starfsmanna pósts
og síma, sem hafa fullt starf, verði ákveðin í lögum."

Nefndin hefur miðað tillögur sínar við það, að jöfn laun séu greidd starfsmönn-
um ríkisins, hvar sem þeir eru búsettir á landinu. Mál þetta var mikið rætt á fund-
um nefndarinnar. Staðreynd mun það vera, að margar lífsnauðsynjar eru misdýrar
eftir landshlutum og byggðarlögum. En tvær aðalástæður liggja til þess, að nefndin
komst að ofangreindri niðurstöðu:

1. Engir vísitöluútreikningar eru til um mismun á verðlagi á lífsnauðsynjum víðs
vegar á landinu og því enginn fastur eða öruggur grundvöllur til að miða við
mismun á launagreiðslum eftir búsetu.

2. Reynsla undanfarinna ára er sú, að torveldara er að fá menn í stöður úti um
land en t. d. í Reykjavík, sem þó mun almennt talinn sá staðurinn, sem dýrast
er að lifa á.

Eins og áður er tekið fram, flokkaði nefndin sérstaklega starfsmenn ýms sa
stofnana, er ekki teljast hreinar ríkisstofnanir, og fylgja niðurstöður hennar hér með
á sérstakri skrá, merktri B.

Um margt i flokkun þessari þarf ekkert að segja sérstaklega, heldur nægir að
vísa til skrár um launaf'lokkun, sem merkt er A, en þó vill nefndin taka þetta fram:

Af þeim stofnunum, sem þar hefðu átt heima, vantar síldarverksmiðjur ríkisins,
og Uggur til þess sú ástæða, að eigi lágu fyrir nauðsynleg gögn frá stjórn þeirra.

Sjálfsagt virðist, að kennurum héraðsskóla og gagnfræðaskóla séu ákveðin laun
í launalögum, þó að ríkið annist ekki beint launagreiðslurnar sjálft. Kemur þar til
m. a., að skólar þessir yrðu út undan um kennara, ef laun þeirra yrðu í ósamræmi
við það, sem ákveðið er við aðra skóla.
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Við flokkun héraðs skólakennara og skólastjóra var höfð hliðsjón af þeim vanda
og umsvifum, er fylgja störfum í heimavistarskólum, á sama hátt og gert var um
barnaskóla.

Við flokkun bankastarfsmanna var höfð hliðsjón af launareglugerð Landsbank-
ans og upplýsingum um launagreiðslur hjá Búnaðarbankanum. .

Gögn þau, sem nefndin hefur stuðzt við í starfi sinu, fylgja þessari greinargerð
og afhendist fjármálaráðherra.

Reykjavík, 3. marz 1944.

Magnús Gíslason.
Guðjón B. Baldvinsson.

Guðjón Guðjónsson.
Andrés G. Þormar .

Jakob Möller.
Sig. Thorlacius.

Viðbót fulltrúa B. S. R. B.
Vegna athugasemdar, er vér létum bóka á nefndarfundi, þegar atkvæði var greitt

um launastiga og flokkun, og birt er í nefndarálitinu, viljum vér undirritaðir taka
fram:
1. Vér teljum mjög vafasamt, svo að ekki sé fastar að orði kveðið, að heimilt sé

að færa niður laun heilla starfshópa, sem ákveðin hafa verið af löggjafarvaldi
eða framkvæmdavaldi með þegjandi samþykki löggjafans. Vitað er og, að ýmsir
þessara manna hafa árum saman búið við hrakleg launakjör, áður en þeir fengu
úrbót þá, er veldur því, að þeir eru nú launahærri en aðrir starfsmenn, sem
nefndin hefur sett í sama launaflokk.

Væri því aðeins framið nýtt óréttlæti gagnvart mörgum þessara starfsmanna,
ef laun þeirra væru nú færð niður. Það skal játað, að nokkrir starfsmenn mundu
fljóta með, er í skjóli eldri starfsmanna hafa nú óeðlilega há laun, en þeir eru
svo fáir, að eigi skiptir verulegu máli. Og í framtíðinni ætti launastiginn að
réttlæta ákveðið hámark efsta stigs samkvæmt tillögunum.

Telja má, að réttlátt hefði verið að miða launastigann við hæstu laun, sem
nú eru í hverjum flokki, en þar eð vér töldum eðlilegt að vinna að sem beztu
samkomulagi innan nefndarinnar, í von um að tryggja greiðari afgreiðslu á Al-
þingi, þá féllumst vér á þann launastiga, sem nefndin gerði í samráði við og
með samþykki stjórnar B. S. R. B., og í því trausti, að laun einstaklinga yrðu
ekki lækkuð, meðan þeir halda stöðu sinni.

2. Meðan unnið var að endurskoðun launakaflans, var eigi vitað, hverjar undir-
tektir ríkisstjórnarinnar mundu verða um endurskoðun hins almenna kafla
launalaganna. sem vér lögðum áherzlu á, að lokið yrði jafnframt.

Hörmum vér þá ráðstöfun, að launamálanefndinni skyldi ekki vera falið
að vinna að þeirri endurskoðun, þar sem hún hafði aflað sér ýmissa upplýsinga,
sem gagnlegar eru og nauðsynlegar við það starf.

Viljum vér enn undirstrika þá skoðun vora og umbjóðenda vorra, - B. S.
R. B. -, að eigi er síður brýn þörf á að samræma og kerfisbinda öll þau ákvæði,
er lúta að skyldum og réttindum starfsmanna eða því, sem í einu orði er oftast
nefnt starfskjör.
Vér látum að öðru leyti nægja að vísa til þess,er segir í nefndarálitinu, að meiri

hluti nefndarinnar ákvað flokkun hverju sinni, er ágreiningur varð.

Reykjavík, í marz 1944.

A. G. Þormar. G. B. Baldvinsson.
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Samanburður á grunnlaunum nokkurra starfsstétta árin 1939 og 1943.
A. Tímakaup: Laun Hækkun

Stétt Laun 1939 1943 í 0/0
1. Bólstrarar ................... á klst. 1.54 1. ár 2.80 81.80 %

1.54 siðan 3.15 104.50-
2. Húsgagnasmiðir .............. 1.54 1. ár 3.04 97.40-

1.54 siðan 3.35 117.50-
1.70 við vélar 3.75 120.60-

3. Skipasmiðir ................. 1.90 3.25 71.05-
4. Verkakonur- ) ............... 0.90 1.40 55.55-
5. Verkamenn") ................ 1.45 2.10 44.80-

B. Vikukaup :
1. Bakarar 4 ára .................... 7.5.00 123.00 64.00 %

5 - .................... 80.00 147.00 83.75 -
6 - .................... 90.00 147.00 63.33-

2. Bifvélavirkjar ...................... 74.40 145.00 94.90-
3 ár og síðan ...... , . 84.00 145.00 72.60-

3. Bókbindarar ....................... 93.50 145.00 55.00-
4. Klæðskerar ........................ 90.00 130.00 44.44-
5. Prentarar og setjarar .............. 97.05 138.00 42.19-

Vélsetjarar ........................ '115.30 163.76 42.02-

C. Mánaðarkaup:
1. Bilstjórar (strætisv.) ............... 300.00 450.00 50.00 %

(Hreyfill) ............... 300.00 550.00 83.33-
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