
Ed. 221. Nefndarálit [86. mál]
um frv. til laga um laun starfsmanna ríkisins.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Ég hef ekki getað átt samleið með meiri hl. n. um að leggja til, að frv. það
til nýrra launalaga, sem hér um ræðir, verði gert að lögum á þessu þingi, og færi
ég fyrir því eftirfarandi rök:

Frá því að núgildandi launalög voru sett, hefur verðmæti gjaldmiðils landsins
rýrnað og margvísleg röskun orðið á öllu kaupgjaldi í landinu, sem allt hefur
haft í för með sér síhækkandi verðlag og sívaxandi dýrtíð. Þótt ríkisstjórnir og
Alþingi hafi jafnan mætt með fullum skilningi öllum kröfum frá starfsmönnum
ríkisins um kjarabætur, til þess að mæta á hverjum tíma breyttum viðhorfum i
kaupgjalds- og verðlagsmálunum, svo að þeir þrátt fyrir gildandi lagafyrirmæli
væru á engan hátt verr settir en þeir, sem búa við hinn almenna frjálsa vinnu-
markað, hafa samt sem áður verið uppi sívaxandi kröfur um setningu nýrra launa-
laga, þar sem fullt tillit væri tekið til þeirra kjarabóta. sem aðrar stéttir þjt',,,:é-
lagsins hafa fengið, frá því að núgildandi launalög voru sett, svo og til þeirrar
röskunar, sem orðið hefur á verðgildi gjaldmiðilsins og öllu verðlagi í landinu.
Hefur ríkisstjórnin fallizt á að verða við þessum kröfum, og skipar fjármálaráð-
herra því fimm manna nefnd síðari hluta ársins 1954 til þess að endurskoða
launalögin og gera tillögur til breytinga með hliðsjón af fram komnum kröfum
starfsmanna ríkisins.



Allir fimm nefndarmennirnir eru skipaðir úr hópi starfsmannanna sjálfra. þar
á Alþingi engan fulltrúa, hinn almenni skattgreiðandi engan, framleiðendur á sviði
útgerðar, landbúnaðar eða iðnaðar engan, launastéttirnar á hinum frjálsa vinn~-
markaði engan, og þó eru meginrökin fyrir kröfu um stórkostlegar launahækkanir
starfsmanna ríkisins þau, að þessar launa stéttir hafi fengið kjör sín bætt í miklu
stærri mæli en starfsmenn ríkisins. Með þessari skipan er starfsmönnum ríkisins
gefið fullt og ótakmarkað sjálfdæmi til þess að ákveða kjör sín og gera saman-
burð á þeim við kjör annarra stétta. Engir þeir aðilar, sem að framan er bent á,
að ekki eiga fulltrúa í launanefndinni, hafa haft tækifæri til þess að koma þar
fram nokkrum vörnum eða leiðréttingum. Má það öllum vera ljóst, hversu óhöndu-
lega hefur hér til tekizt með skipun nefndarinnar, hversu prýðilegir menn sem
annars hafa verið í hana valdir, og er þetta eitt nægilegt til þess, að athuga beri
tillögurnar miklu nánar en gert hefur verið. Og erfitt verður að áfellast aðrar stéttir
þjóðfélagsins fyrir það að taka sér einhliða sams konar rétt, þegar búið er hér á
Alþingi að lögfesta þetta fordæmi, svo sem til mun vera ætlazt.

Eigi verður annað merkt af skýrslu launamálanefndar. sem fylgir frv., en að
hún hafi talið verkefni sitt vera aðeins tvíþætt:

Í fyrsta lagi að meta grunnlaunaupphæðir starfsmanna ríkisins með hliðsjón
af launum manna á frjálsum vinnumarkaði og þeirri röskun á verðlagi, sem orðið
hefur í landinu.

Í öðru lagi að flokka starfsmennina í ákveðna launaflokka eftir því mati, sem
þeir sjálfir leggja á hin ýmsu störf í þágu ríkisins.

Hið þriðja atriði, hvaða áhrif tillögur launanefndarinnar koma til með að hafa
á fjárhagskerfi þjóðarinnar, ef lögteknar yrðu, og hvort þær raunverulega, er fram
líða stundir, bæta nokkuð kjör stéttarinnar, virðist sem nefndinni sé alveg óvið-
komandi. Verður ekki merkt af skýrslunni, að þetta atriði, sem er þó megin-
kjarni málsins, hafi verið rætt eða brotið til mergjar að öðru leyti en því, að
skýrt er frá þeirri útgjaldaaukningu, sem tillögurnar koma til með að hafa í för
með sér og áætlað er af nefndinni að vera rúmlega 20 millj. króna. Og þó á m. a.
sæti í nefndinni hagfræðingur, sem ríkisstjórnin leitar mjög til, hvenær sem leysa
þarf aðsteðjandi vanda í sambandi við efnahagsmálin.

Við samanburð á launum starfsmanna ríkisins og annarra launþega kemst
launanefndin að þeirri niðurstöðu, að grunnlaun starfsmanna ríkisins eigi almennt
að hækka um sem næst 10%. Áætlar nefndin, að þessi hækkun nemi um 16 millj.
króna. An þess að fara ýtarlega í nál. út i þau rök, sem færð eru fram fyrir þessari
ályktun, þykir rétt að benda á, að sum þeirra eru mjög vafasöm, önnur beinlínis
villandi, og verður rætt um það nánar í framsögu. Þessum þætti er því síður en
svo gerð þau skil, sem nauðsynlegt var til þess að meta upphæð launanna. Hvað
viðvíkur hinum þættinum, flokkun starfsmannanna, þá er honum ekki gerð betri
skil en svo, að um 100 erindi bárust til fjárhagsnefndar Nd., eftir að frv. var lagt
fram á Alþingi, með kröfur um leiðréttingu á flokkaskipuninni. Fékk launanefndin
öll þessi erindi til umsagnar og féllst á að leggja til, að mörgum þeirra yrði mætt,
en það kostar rikissjóðinn rúmar 2 millj. króna í útgjöldum að leiðrétta þannig
fyrri tillögur nefndarinnar. Verður varla unnt að færa fram sterkari rök fyrir þvi,
hversu vafasamur og ófullnægjandi undirbúningur frv. hefur verið í launanefndinni,
og þó er alveg víst, að engu réttlæti er fullnægt, þótt þessum kröfum sé mætt, og
að fullkomin óánægja ríkir enn á meðal fjölda manna innan starfsmanna ríkisins
um afgreiðslu frv.

Það er mín bjargföst skoðun, að verði frv. þetta tillaunalaga samþykkt f
meginatriðum óbreytt, kalli það beinlínis á sívaxandi kaupkröfur frá öðrum launa-
stéttum og valdi þar með sívaxandi verðbólgu í landi og færi því starfsmönnum
ríkisins engar raunhæfar kjarabætur, fremur en aðrar launahækkanir, sem ekki
byggjast á afkomumöguleikum framleiðslunnar í landinu. Það er og mín skoðun,
að málið hafi ekki fengið þann undirbúning, hvorki i launanefndinni né hér á



Alþingi, sem nauðsynlegur er, þegar um er að ræða svo viðkvæmt og vandasamt
mál sem hér er til meðferðar. Og loks teldi ég mig vera að bregðast trausti þeirra
manna, sem falið hafa mér að fara með umboð sitt hér á Alþingi, ef ég samþykkti
frv. og yrði þar með þess valdandi, að leggja yrði á þá nýja, þunga skattabyrði
til þess að mæta þeim margvíslegu útgjöldum, sem samþykkt frv. óhjákvæmilega
kemur til að hafa í för með sér fyrir ríkissj óðinn.

Ég legg þvi til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með þvi að augljóst er, að frv. veldur, ef að lögum verður, vaxandi verðbólgu

i landinu og framkallar jafnframt kröfur um hækkandi laun annarra launþega,
sem ekki verður unnt að mæta nema með stórauknum, nýjum framlögum úr ríkis-
sjóði, svo og að frv. hefur ekki fengið þann undirbúning og þá meðferð, sem nauð-
synlegt verður að telja, þegar um svo viðkvæmt og vandasamt mál er að ræða,
þykir ekki rétt að samþykkja málið á þessu þingi, og tekur deildin þvi fyrir næsta
mál á dagskrá.

Alþingi, 16. des. 1955.

Gisli Jónsson.


