
Ed. 691. -Nefndarálit
um frv. til l. um laun starfsmanna ríkisins.

Frá fjárhagsnefnd.

Frumvarpið kom til nefndarinnar 22. sept. s.LLeitaði hún þegar umsagnar
um frv. hjá hlutaðeigandi stofnunum og starfsmannafélögum. Lengi framan af,
meðan stjórnarmyndun stóð yfir, varð lítið úr störfum hjá nefndinni, og við
stjórnarskiptin tóku tveir nefndarmanna, Brynjólfur Bjarnason og Pétur Magnús-
son, sæti í hinni nýju ríkisstjórn og urðu að hverfa frá nefndarstörfum. Það varð
ekki fyrr en að loknu hléi, er varð á fundum Alþingis eftir stjórnarskiptin, að nefnd-
in gat verulega snúið sér að því að vinna að frumvarpinu. Höfðu þá borizt yfir
60 erindi frá ~'msum stofnunum og starfshópum, er höfðu fram að flytja margs
konar óskir og kröfur um breytingar á frumvarpinu. Tók það nefndina langan
líma að kynna sér allar aðfinnslur og tillögur og afla sér upplýsinga um rétt-
mæti þeirra. Hún komst þó bráU að raun um, að frv. væri í ýmsu ábótavant og að
ekki yrði hjá því komizt að gera it því nokkrar breytingar og taka til greina eða
ganga til móts við nokkrar af þeim tillögum, sem nefndinni bárust og flestar voru
til hækkunar eða samræmingar. En þar sem ákvörðun hafði verið tekin um það
rif þingflokkum og ríkisstjórn, að frv. skyldi ná fram að ganga á þessu þingi,
hefur nefndin orðið að hraða svo störfum, að hún hefur ekki getað tekið frv. til
eins náinnar athugunar og hún annars teldi nauðsynlegt.

Það var hugsun nefndarinnar, áður en hún tók að vinna að frumvarpinu, að
gera á því sem minnstur hreytingar. Hún bjóst við að geta afgreitt það að mestu
leyti óbreytt og hafði allan tímann sterka tilhneigingu til að raska frv. sem allra
minnst. 1 rauninni er líka svo, að allur grundvöllur frumvarpsins er óhreyfður og
launastiganum sjálfum mjög litið breytt, Engu að síður hafa brtt. nefndarinnar
orðið allmargar talsins, en meginið af þessum breytingum varðar laun einstakra
starfsmanna, er færa mátti sönnur it, að lækkuðu óeðlilega eftir frv. eða ætluð
voru laun í ósamræmi við aðra starfsmenn í hliðstæðum störfum. Þessar breytingar,
þó að margar séu og flestallar til hækkunar, fela ekki í sér stóra fjárhæð saman-
lagt. Með stærstu breytingartillögunum, þar sem nokkrir starfshópar, svo sem
póstafgreiðslumcnn, talsímukonur, tollverðir og ríkiélögregluþjónar, eru færðir í
hæsri launaflokk. er gengið til móts við óskir frá stjórn BSRB eða - nánar til-



greint - þær óskir bandalagsstjórnarinnar, sem hún fylgdi fastast eftir. Enn fremur
varð nefndin að taka til greina rökstuddar tillögur, sem bárust frá starfsmanna-
félögum eða stofnunum, svo sem tillögur Póstmannafélags Íslands um hækkun á
launum bréfbera og póstaðstoðarmanna. Kvenréttindafélag Íslands taldi, að hlutur
kvenna væri mjög fyrir borð borinn, og gerði þær kröfur til nefndarinnar, að þrír
launaflokkar frumvarpsins (X!., XII. og XIII.) yrðu felldir niður, þar sem við at-
hugun hefði komið i ljós, að þeir, sem undir þessa flokka falla, væru næstum
undantekningarlaust konur og þeim ætluð lægstu launin. Nefndin taldi sér ekki
fært að gera neina slíka röskun á frv., en hlaut þó að viðurkenna, að laun kvenna
virðast í ýmsum stofnunum í ósamræmi við laun karla og að launa stiginn.
eins og hann er í frv., gæti gefið stofnunum tilefni til að viðhalda misjöfnum
launakjörum kvenna og karla, þó að með frv. sé raunverulega ekki til þess ætl-
azt. Vildi nefndin koma í veg fyrir slíkt, bæði með sérstöku ákvæði, sem sett er
inn í frv. (85. brtt.), og með breytingu á hámarki XIII. launaflokks, en til hans telj-
ast nærri eingöngu ritarar III. flokks og flest allt konur, eins og starfsskipun er
nú. Til leiðréttingar á launum kvenna gerði nefndin einnig þær breytingar við
nokkrar stofnanir, þar sem eru samkv. frv. aðeins III. flokks ritarar, að ætla þeim
stofnunum jafnframt ritara II. eða 1. flokks, svo að færa mætti konur, sem ranglega
er skipað í XIII. launaflokk. ofar í launastígamun.

Eftir frv. er til þess ætl azt, að öll laun skólastjóra og kennara við barnaskóla
séu greidd beint úr ríkissjóði, en niður falli framlag bæjar- og sveitarsjóða. Í sam-
ráði við fræðslumálastjóra leggur nefndin til, að sá háttur, sem verið hefur, hald-
ist enn um sinn og bæjar- og sveitarsjóðir greiði ákveðinn hluta af grunn launum
þessara starfsmanna. Nefndinni er ljóst, að hér er i rauninni aðeins um að ræða
tilfærslu á greiðslum, en ekki þjóðhagslegan sparnað. Eftir launaskýrslum. sem
fylgja fjárlögum fyrir árið 1948, nam fjárframlag sveitar- og bæjarsjóða til kennslu-
starfa rúml. 640 þús. kr., en auk þessa eru hlunnindi þau, sem þeir leggja til kenn-
urum og skólastjórum, metin it kr. 225 þús. Hér er því alls um að ræða fjárhæð,
sem nemur nærri 900 þús. kr. Eftir tillögu nefndarinnar, að bæjarsjóðir greiði *
og sveitarsjóðir % af laununum, verður framlag þessara aðila eftir hinum nýju
launalögum um 620 þús. kr., og lækkar þá framlag ríkissjóðs sem þessari upphæð
nemur frá þvi, sem áætlað er í frv.

Eftir ábendingu fræðslumálastjóra leggur nefndin til, að gerður sé munur á
launum farkennara, sem hafa kennararéttindi, og hinna, sem fræðslumálastjórnin
hefur orðið að taka til bráðabirgða vegna erfiðleika á því að fá sérmenntaða kenn-
ara. Eins og nú er, hefur rúmur helmingur Iarkennara, eða nærri 70 af 126 alls,
ekki kennararéUindi.Fræðslumálastjóri lagði til, að laun þessara farkennara yrðu
ákveðin ~4 af launum annarra barnakennara, og ber nefndin fram sömu tillögu.

Nokkrar ríkisstofnanir og sum starfsmannafélög þeirra hafa óskað þess að
vera utan við launalögin. Er nefndinni höfðu borizt þessar óskir, ákvað hún að
gera skriflega fyrirspurn til stofnana þeirra, sem taldar eru Í 30.-86. gr. frum-
varpsins, á þá leið, hvort þær væru samþykkar því eða ekki, að laun til starfs-
manna þeirra væru ákveðin i launalögum. Þessar stofnanir eru Landsbanki ís-
lands, Búnaðarbankinn, Tryggingastofnun ríkisins, Brunabótafélag íslands, Sam-
ábyrgð Islands, Fiskifélag Íslands og Búnaðarfélag íslands. Það stendur að þvi leyti
sérstaklega á um þessar stofnanir, að þær .hafa allar sérstakan fjárhag og hvorki
reikningar þeirra né reikningsleg niðurstaða kemur inn í ríkisreikninglnn. Við fyrir-
spurn nefndarinnar gaf Brunabótafélagið eitt jákvætt svar. Tryggingastofnunin var
að vísu einnig meðmælt þvi að heyra undir lögin, ef aðrar stofnanir í 30.-36. gr.
gerðu það. Landsbankinn, Búnaðarbankinn, Samábyrgðin og Fiskifélagið mæltu
móti því, að lögin næðu til þeirra, en Búnaðarfélagið gaf ekki neitt svar. Auk þessa
óskuðu starfsmannafélög beggja bankanna eftir því, að laun þeirra yrðu ekki ákveðin
i lögunum. Varð sú skoðun síðan ofan á í nefndinni, að fella skyldi burtu 30.-36. gr.
frumvarpsins.



Nefndin lítur svo á, að með hagkvæmara fyrirkomulagi á rekstri ríkisstofn-
ana og breyttum vinnuaðferðum mætti spara ríkissjóði talsverð útgjöld í launa-
greiðslum. Telur nefndin æskilegt, að athugun verði látin fara fram á því, hvernig
rekstri ríkisstofnananna verði haganlegast fyrir komið og frestað verði að gefa
starfsmönnum þeirra ráðningarbréf, þar til sú athugun hafi verið frumkvæmd.
Þykir nefndinni einnig hlýða, að áður en ráðningarbréf eru gefin, hafi endur-
skoðun farið fram á hinum almenna kafla launalaganna um réttindi og skyldur
opinherra starfsmanna. Leggur nefndin því til, að 45. gr. frumvarpsins verði felld
niður, en í staðinn komi bráðabirgðaákvæði (sjá hrtt. við 48. gr.).

Nokkrar aðrar greinar frumvarpsins eru þess efnis, að þær ættu frekar heima
í hinum almenna kafla launalaganna. En þar sem endurskoðun á þeim kafla var
frestað, hefur milliþinganefndin, el' frv. samdi, ekki séð sér fært að láta bíða að
setja i frv. ákvæði um nokkur atriði, sem eru í nánustu tengslum við sjálf launa-
ákvæðin, svo sem ákvörðun um vikulegan vinnutíma (sjá 43. gr.). Meiri hluti
nefndarinnar var því mótfallinn, að vinnuvikan væri ákveðin í lögum á þennan
hátt og þótti vikulegur starfstími of stuttur hjá sumum þeim starfsmannahópum,
sem taldir eru í greininni, sérstaklega skrífstofufólki. Samþykkti nefndin, að i
stað þessarar greinar kæmi bráðabirgðaákvæði (sjá 79. brtt.), þar sem ríkisstjórn-
inni er falið að setja reglugerð um starfstíma í samræmi við reglur þær, sem nú
gilda, þar til gengið hefur verið frá lögum um réttindi og skyldur embættismanna
og starfsmanna.

Nefndin hefur enn til athugunar launakjör lækna og sýslumanna, einkum í
sambandi við ákvæði 46. gr. um aukatekjur þessara embættismanna, og mun leggja
fram tillögur sínar fyrir :~. umræðu.

Eftir ósk utanríkisráðherra leggur nefndin til, að breytingar verði gerðar á
launagreiðslum við sendiráðin erlendis og einnig á launagreiðslum til nokkurra
starfsmanna í utanríkisráðuneyti (sjá brtt. við 3. og 4. gr.), en annars hefur
nefndin hliðrað sér hjá að taka nýja starfsmenn inn i frumvarpið.

Nefndin óskaði eftir því við fjármálaráðuneytið, að það léti gera nýja út-
reikninga á launagreiðslum ríkissjóðs samkvæmt frumvarpinu og þeim hækkunum
it útgjöldum, sem samþykkt þess hefur í för með sér. Hefur enn sem komið er að-
eins unnízt tími til að gera samanburð á launagreiðslum til kennara, eins og þær
eru nú og mundu verða samkv. frumvarpinu. Nemur hækkun á grunnlaunum kr.
655952,96. Hins vegar kemur í hlut ríkissjóðs samkv. frv. að greiða meira en áður
af þeirri upphæð, sem bæjar- og sveitarsjóðir lögðu fram, i staðaruppbótum og
hlunnindum. Enn fremur kemur samkv. frv. full verðlagsuppbót á öll grunnlaun,
þar á meðal sérstöku uppbótina. sem nú er innifalin í grunnlaunum. því verða
útgjöld ríkissjóðs miklu meiri en nemur sjálfri launahækkuninni til kennara. Ef
samþykktar verða þær brtt. nefndarinnar, að bæjarsjóðir greiði ;~ og sveitarsjóðir
74 af grunnlaununum og farkennarar, sem ekki hafa kennararéUindi, fái % hluta
af launum annarra barnakennara, nemur útgjaldaaukning ríkissjóðs á grunnlaun-
lIlU kr. 893641.90, en heildarhækkun með verðlagsuppbót 171% kr. 3320893.09, þar
eð ríkissjóður greiðir einnig verðlagsuppbót á framlag bæjar- og sveitarsjóða.

Hækkun á launagreiðslum eftir tillögum nefndarinnar, frá því sem er í frv.,
nemur að frádregnum lækkunum, ef miðað er við lágmark hvers launaflokks, ná-
lægt 90 þús. kr., en um 180 þús. kr. ef miðað er við hámark. 'Eru tillögur utanríkis-
ráðherra þá ekki með taldar. Hækkun á launum í sendiráðum og hjá ræðismönn-
um er erfitt að áætla, því að hún fer eftir því, hve margar þær stöður eru á hverj-
um tíma.

Útreikningi á heildarhækkun samkvæmt frumvarpinu og brtt. nefndarinnar
el' ekki lokið, en nefndin vonast til að geta lagt slíkan útreikning fram fyrir 3. umr.

Nefndinni er ljóst, að þrátt fyrir þær lagfæringar, sem hún hefur reynt að
gera á frv., muni enn vera hægt að henda þar á ósamræmi. En eins og áður er að
vikið, ganga flestar brtt. hennar í þá átt að verða við sérstökum óskum stjórnar



BSRB eða einstakra starfsmunnafélaga og stofnana, er báru fram rökstuddar til-
lögur um ýmsar leiðréttingar. Nefndin gat að sjálfsögðu ekki orðið við þessum
óskum nema í fæstum tilfellum, því að 'hvorki taldi hún sér fært að raska veru-
lega frv., né heldur átti hún það VIst, jafnnauman tíma sem hún hafði til starfa,
að breytingar hennar kynnu ekki að leiða af sér nýtt ósamræmi. Flestar tillögur
nefndarinnar til hækkunar á launum einstaklinga eða starfsmannahópa stafa af
þVÍ, að laun hefðu eftir frumvarpinu lækkað óeðlilegu frá þVÍ, sem nú er.

Nefndin flytur brtt. á þskj. 692, en einn nefndarmanna (BSt) hefur óbundnar
hendur um þær, þar sem hann tók ekki þátt í endanlegri afgreiðslu þeirra sökum
veikinda. Bernharð Stefánsson flytur sérstakur brtt., og gerir hann svofellda grein
fyrir afstöðu sinni:

Ég hef ekki getað gegnt nefndarstörfum um skeið vegna veikinda og hef því
ekki verið viðstaddur, er meiri hl. n. tók ákvarðanir um ýmis einstök atriði þessa
frumvarps. Mér þykir því rétt að gera sérstaka grein fyrir afstöðu minni til málsins,
einkum þar sem ég er mótfallinn sumum veigamestu breytingartillögum meiri hl. n.

Ég tel aðkallandi nauðsyn að setja ný launalög. Er það bæði vegna óviðunandi
launakjara hjá ýmsum hinna lægst launuðu starfsmanna og vegna mjög mikils
misræmis á launum opinberra starfsmanna innbyrðis. Þetta tvennt tel ég þörf á að
lagfæra, og þess vegna gerðist ég meðflm. þessa frv. Hins vegar er það skýrt tekið
fram í greinargerð frv., að allir flutningsmenn áskilja sér rétt til að bera fram eða
fylgja breytingartill. við einstök ákvæði þess, enda var það aldrei ætlun mín að
samþykkja frv. óbreytt, þó að ég vildi stuðla að þvi, að það væri lagt fyrir þingið
og fengi þar athugun.

Ég hef leitazt við að afla mér upplýsinga um það, hversu útgjöld ríkissjóðs
mundu hækka, ef frv. yrði samþykkt óbreytt í aðalatriðum, og virðist mér útgjalda-
aukningin mundu verða meiri en gert hefur verið ráð fyrir. Dreg ég í efa, að ríkið
fái staðizt þau útgjöld til lengdar, nema þá með því móti að draga óeðlilega úr öðr-
nm útgjöldum ríkissjóðs.

Ég ber Því fram <breytingartillögur um nokkra lækkun á launastiganum (há-
markslaununum), þó ekki í lægstu launaflokkunum. Virðist mér sú lækkun, er ég
sting upp á, ekki verulega tilfinnanleg fyrir starfsmennina, en hún mundi þó draga
úr útgjöldum ríkissjóðs, miðað við núverandi verðlagsvísitölu og frv. að öðru leyti
óbreytt, um ca. 2 millj. kr. Verði þessar breytingartillögur mínar samþ., mun ég
bera fram við 3. umr. tillögu um nokkra uppbót til fjölskyldumanna, og dregur
það að vísu nokkuð úr lækkuninni, en ég tel þá leið réttmæta.

Ýmislegt ósamræmi er í launagreiðslum skv. hinum einstöku greinum frv., og
mun ég bera frum breytingartillögur við 3. umr. til leiðréttingar á þvi, eftir því er
mér þykir þurfa.

Fyrir hinum einstök" hrtt. verður gerð grein

Alþingi 13. des. 1944.
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