
Ed. 334. Nefndarálit [2. mál]
um frv. til 1. um viðauka við 1.nr. 117 1950, um breyt. á 1. nr. 22 1950, um gengis-
skráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin er sammála um afgreiðslu málsins, en einn nefndarmaður (BrB) er
ósammála um rökstuðning og skilar því séráliti.

Frumvarp þetta er staðfesting á bráðabirgðalögum, er ríkisstjórnin gaf út 30.
júni s. l. og enn eru í gildi. En ástæðan fyrir því, að ríkisstjórninni þótti nauðsyn
bera til þess að gefa út bráðabirgðalögin, var sem hér segir:

Þegar fjárlagafrv. fyrir yfirstandandi ár var undirbúið, var kaupgjaldsvísitalan
115 og því reiknaðar aðeins með þeirri vísitölu greiðslur til starfsmanna ríkisins.
1desember s.l. var sýnilegt, að dýrtíðin mundi aukast enn allverulega og yrði þvi
að gera annað tveggja, að binda kauplagsvísitöluna með lögum eða að áætla óvissa
allverulega upphæð á fjárlögum til þess að mæta útgjöldum vegna hækkandi vísi-
tölu. Alþingi ákvað þá með lögum nr. 117 1950 að binda kaupgjaldsvísitölu starfs-
manna ríkisins við 123 stig og áætlaði 5 millj. króna á 19. gr. fjárlaga til að mæta
auknum útgjöldum vegna þessara laga. Kaupgjaldsvísitala annarra launþega í land-
inu var ekki bundin á sama tíma, heldur skyldu vinnuþiggjendur og vinnuveit-
endur vera algerlega frjálsir að semja um þetta sín á milli. Samningar tókust á
milli þessara aðila um það, að kaupgjaldsvísitalan skyldi fylgja verðlaginu í land-
inu eftir ákveðnum reglum, og með því að allt verðlag fór ört hækkandi á árinu,
hækkaði einnig kaupgjaldsvísitalan til launafólks almennt í samræmi við samning-
ana, þannig að hún var orðin allverulega hærri en kauplagsvísitala sú, er ákveðið
var með lögum að lögð skyldi til grundvallar við kaupgreiðslur til starfsmanna
ríkisins. Taldi ríkisstjórnin sig því knúða til að gefa út bráðabirgðalög þ. 30. júní
s. 1.En með þeim lögum er ákveðið, að kaupgjaldsvísitala sú, er lögð verði til grund-
vallar fyrir launum til starfsmanna ríkisins, skuli fara stighækkandi eða stiglækk-
andi á sama hátt og hin almenna kaupgjaldsvísitala í landinu. ÞÓ skal eigi greiða
hærri kaupgjaldsvísitölu en 23% á laun, sem fara yfir 1830 krónur á mánuði.
Vísitala, sem starfsmönnum ríkisins eru nú greidd laun eftir, samkvæmt þessum
lögum, er 141 á ön laun upp að kr. 1830 á mánuði, en 123 á þann hluta launanna,
sem þar er fram yfir. Eftirvinna og helgidagavinna er hins vegar greidd með fullu
vísitöluálagi. Er reiknað með þessari kaupgjaldsvísitölu í fjárlagafrv. því fyrir árið
1952, sem nú er til umræðu í Alþingi. Um þessi ákvæði er fullt samkomulag milli
ríkisstjórnarinnar og félagssamtaka starfsmanna ríkisins. Hér skal enginn dómur
lagður á það, hvort rétt hafi verið að baka ríkissjóði slík útgjöld með bráðabirgða-
lögum eða að láta málið bíða þar til Alþingi kæmi saman, en á hitt skal bent, að
með því að sýnilegt er, að mikill meiri hluti Alþingis er samþykkur því að reikna
á næsta ári laun starfsmanna ríkisins eftir sömu reglum og ákveðnar eru í bráða-
birgðalögunum, er ljóst, að sá meiri hluti viðurkennir hið ríkjandi sjónarmið ríkis-
stjórnarinnar í sambandi við útgáfu bráðabirgðalaganna. Hefði því allt komið að
sama marki, hvort sem bráðbirgðalögin voru gefin út eða málinu frestað þar til
Alþingi fékk tækifæri til að segja álit sitt um málið.

Tveir nefndarmenn, sem sæti eiga í fjvn., hafa upplýst, að samkvæmt gögnum,
sem fyrir liggi í fjvn., hafi fjöldi starfsmanna ríkisins margvíslegar aðrar uppbætur
á laun sín eftir ýmsum leiðum, svo að heildarlaun þeirra verði allvíða allt að því
tvöföld frá því, sem ákveðið er í launalögum, og stundum jafnvel enn hærri. Um
starfstíma slíkra manna er allt á huldu, og eru m. a. ýmsum forstjórum stofnana
greiddar allháar fjárfúlgur fyrir yfirvinnu í starfinu, en aðrir gegna aukastörfum
hjá ríkinu, sem ekki er hægt að vinna við á öðrum Uma en þeim, sem venjulega
er talinn almennur vinnutími. Eru þess dæmi, að menn á þennan hátt geti fengið



tvisvar eða jafnvel þrísvar sinnum 1830 krónur í grunnlaun á mánuði frá" ríkis-
sjóði. Hefur ráðuneytið upplýst, að sé hér um að ræða föst laun frá ýmsum stofn-
unum ríkisins, þá sé jafnan fylgt þeirri reglu að greiða óskerfa kaupgjaldsvísitölu
á samanlögð grunnlaun kr. 1830.00 á mánuði, en ekki á grunnlaunin eins og
þau kunna að vera greidd til viðkomandi aðila fyrir hin ýmsu verk. Telur
nefndin, að sjálfsagt sé að fylgja þeirri reglu. Þessar upplýsingar benda hins vegar
til þess, að starfsmenn ríkisins hafi í allverulegum mæli miklu hærri raunverulegar
tekjur frá ríkissjóði en launalög mæla fyrir um og jafnvel ráðuneytunum er kunn-
ugt um. En sé svo, er nauðsynlegt að fá yfirlit um það, hversu þessu er farið, þar
sem sönn mynd af þessu ástandi í starfskerfi ríkisins gæti leitt til þess, að athuga
þyrfti nánar, eftir hvaða reglum rétt væri að greiða kaupgjaldsvísitölu á laun starfs-
manna. Lítur nefndin svo á, að fullkomin athugun á þessu eigi að fara fram þegar
i stað.

Frv. á þskj. 31 og 38 um breytingar á sömu lögum sem hér um ræðir eru einnig
staðfesting á bráðabirgðalögum, sem gefin voru út 16. júní s. l. Þykir nefndinni
rétt, að þessi ákvæði séu einnig tekin upp í þetta frv., svo að breytingarnar á lög-
unum liggi fyrir á einu og sama þingskjall.

Þá hefur fjármálaráðherra óskað eftir því, að nefndin flytti breytingartillögu
við frv. um vísitöluuppbót á greiðslur úr lífeyrissjóði. Þykir nefndinni rétt að verða
við þeirri beiðni og mælir með því, að sú breytingartillaga verði samþykkt. Upp-
lýst er, að framlag ríkissjóðs til lífeyrissjóðs verði sem hér segir, ef tillagan verður
samþykkt.

Fyrir árið 1950
1951
1952

kr. 90000
390000
550000

Alls kr. 1 030 000

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Aftan við frvgr, bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

A lífeyri úr Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóði barnakennara,
Lífeyrissjóði hjúkrunarkvenna og Lífeyrissjóði ljósmæðra skal auk 15% upp-
bótar þeirrar, er tíðkazt hefur, greiða verðlagsuppbót eftir sömu reglum og
greidd er á laun starfsmanna ríkisins, að svo miklu leyti sem hún er ekki
þegar innifalin í lífeyrinum. Verðlagsuppbót þessi greiðist frá 1. maí 1950.
Viðkomandi lifeyrissjóður annast útborgun uppbóta þessara gegn endurgreiðslu
úr ríkissjóði og frá stofnunum þeim, er lífeyrisþeginn tók laun sín hjá.

2. A eftir frvgr. komi þrjár nýjar greinar og bráðabirgðaákvæði, svo hljóðandi:
a. (2. gr.) Aftan við 2. gr. laga nr. 9/1951 bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Nú hækka laun samkvæmt 1. málslið 1. gr. áður en nýr verðlagsgrund-
völlur landbúnaðarvara, samkvæmt II. kafla laga nr. 94/1947, kemur til
framkvæmda haustið 1951, þá er framleiðsluráði landbúnaðarins heimilt að
hækka verð landbúnaðarafurða þannig, að liðirnir kaup bóndans og aðkeypt
vinna í verðlagsgrundvellinum hækki tilsvarandi frá sama tíma og launa-
hækkunin verður.

b, (3. gr.) 2. efnismálsgr. 2. gr. l. nr. 117/1950 orðast svo:
Framleiðslugjald skal lagt á alla síld, sem lögð er á land til bræðslu

eða söltunar, og skal það nema 8% af fersksíldarverðinu. Sama gjald skal
greiða af útflutningsverðmæti beitusíldar. Ef sumarafli er minni en 6000
mál að meðaltali á skip, skal gjaldið allt, að undanteknu framleiðslugjaldi
af útfluttri beitusíld, endurgoldið útgerðarmönnum og sjómönnum um leið



og lokið er veiðitíma. Ef sumarafli er merrr en 6000 mál að meðaltali á
skip, skal gjaldið innheimt og renna allt til síldardeildar hlutatryggingu ..
sjóðs bátaútvegsins.

c. (4. gr.) Lög þessi öðlast þegar gildi.
d. (Brhákv.) Ríkisstjórnin lætur fara fram fyrir 1. júní n. k. athugun á laun-

um og viðbótarlaunum starfsmanna ríkis og ríkisstofnana, svo að ljóst sé,
hverjar heildartekjur þeirra eru í launum frá ríkissjóði eða ríkisfyrirtækj-
um, samfara upplýsingum um þann vinnutíma, sem aðili lætur í té fyrir
greidd laun. Að lokinni þeirri athugun og á grundvelli þeirra upplýsinga,
sem þannig liggja fyrir, skal ríkisstjórnin gera á ný tillögur um verðlags-
uppbætur á laun starfsmanna ríkis og ríkisstofnana og leggja þær síðan
ásamt upplýsingunum fyrir næsta reglulegt Alþingi.

3. Fyrirsögn frv. orðist þannig:
Frv. till. um breyt. á I. nr. 117 1950,um breyt. á I. nr. 22 1950,um gengis-

skráningu, launabreytingar, stóreignaskatt. framleiðslugjöld o. f'l., og á I. nr.
9 1951, um breyt. á þeim I.

Alþingi, 4. des. 1951.

Bernh. Stefánsson,
form.

Gísli Jónsson,
fundaskr., frsm.

Þorst. Þorsteinsson.

Karl Kristjánsson.


