
Ed. 726. Frumvarp til laga [225. mál]
um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961-1962.)

I. KAFLI
1. gr.

Lög þessi taka til starfsmanna, sem skipaðir eru, settir eða ráðnir í þjónustu
rfkisins, rfkisstofnana eða atvinnufyrirtækja ríkisins með föstum launum og minnst
þriggja mánaða uppsagnarfresti, enda verði starf þeirra talið aðalstarf.

Akvæði laganna taka ekki til:
1. Ráðherra né hæstaréttardómara, sbr. þó 2. málsgr. 4. gr.
2. Iðnaðarmanna, sjómanna, verkafólks né starfsfólks i iðjuverum, er um kaup

þeirra og kjör fer eftir kjarasamningum stéttarfélaga þeirra og vinnuveitenda, sbr.
lög nr. 80/1938. Ráðherra getur með reglugerð sett nánari reglur um framkvæmd
þessa ákvæðis.

3. Bankastarfsmanna.
2. gr.

Fjármálaráðherra fer með fyrirsvar ríkissjóðs, að þvi er varðar kjarasamninga
og aðrar ákvarðanir af hendi rikisvalds samkvæmt lögum þessum. Hann getur
skipað nefnd þriggja til fimm manna til að annast samninga af sinni hendi.

3. gr.
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja fer með fyrirsvar ríkisstarfsmanna um

kjarasamninga og aðrar ákvarðanir af hendi starfsmanna samkvæmt lögum þessum.
Stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja velur fimm ríkisstarfsmenn í Kjara-

ráð, sem fer með umboð bandalagsins til samningagerðar. Þegar bandalagsstjórn
velur menn í Kjararáð, skulu bæjarstarfsmenn víkja sæti, en varamenn Úr hópi
ríkisstarfsmanna kOQ1a t þeirra ~t~ðl



Ríkisstarfsmaður, er lög þessi taka til, sbr. 1. gr., á rétt til að vera félagsmaður
Bandalags starfsmanna rikis og bæja eða félags innan vébanda þess eftir nánari
reglum í samþykktum bandalagsins.

II. KAFLI
4. gr.

Launakjör starfsmanna ríkisins, sbr. 1. gr., skulu ákveðin með kjarasamn-
ingum aðilja þeirra, sem í 2. og 3. gr. getur.

Launakjör ráðherra og hæstaréttardómara skulu ákveðin af Kjaradómí.

5. gr.
Í kjarasamningi skal kveðið á um föst laun, vinnutíma og laun fyrir yfirvinnu.
Kjarasamningur á ekki að taka tillifeyrisréttinda, hlunninda, aukatekna, orlofs-

réttar, kaups í veikindaforföllum né annarra fríðinda, sem likt er farið.
Ákvæði i ráðningarsamningi er ógilt, ef það brýtur i bág við kjarasamning starfs-

manni i óhag.
6. gr.

Þegar ákveða skal starfskjör, sem kjarasamningur samkvæmt 5. gr. tekur ekki
til, og eigi eru lögbundin, skal semja um þau við hlutaðeigandi bandalagsfélög.

Uppsagnarfrestur slíkra samninga skal vera 3 mánuðir. Að öðru leyti fer um þá
samkvæmt fyrirmælum laga þessara um kjarasamninga.

7. gr.
Kjarasamningur skal vera skriflegur, gerður til eigi skemmri tíma en tveggja

ára í senn og gildistími hans miðast við áramót.
Nú verða almennar og verulegar kaupbreytingar á samníngstímabílí, og má þá

krefjast endurskoðunar kjarasamnings án uppsagnar hans. Náist ekki samkomulag
aðilja innan mánaðar frá kröfugerð, fer um meðferð máls samkvæmt III. og IV.
kafla laga þessara að öðru en því, að samningur eða dómur Kjaradóms skal gilda
frá þeim tíma, sem um semst eða Kjaradómur ákveður.

8. gr.
Uppsagnarfrestur kjarasamnings af hendi beggja aðilja skal eigi vera skemmri

en sjö mánuðir.
Uppsögn skal vera skrifleg og send í ábyrgðarbréfi eða kynnt viðtakanda á

annan sannanlegan hátt.
9. gr.

Kjarasamningur framlengist um eitt ár í senn, m. a. með óbreyttum uppsagnar-
fresti, hafi honum eigi verið sagt upp réttilega.

10. gr.
Aðili, er segir upp kjarasamningi, skal samtímis uppsögn senda gagnaðilja til-

lögur sínar í höfuðatriðum um nýjan samning, og skulu samningsviðræður þá
þegar upp teknar.

11. gr.
Endurrit af uppsögn kjarasamnings og tillögum um nýjan samning skulu send

sáttasemjara ríkisins í vinnudeilum samtímis og uppsögn og tillögur eru sendar
samningsaðilja, sbr. 8. og 10. gr.

III. KAFLI
12. gr.

Aðili kjarasamnings getur, er slitnað hefur upp úr samningsumleitunum, visað
kjaradeilu til meðferðar sáttasemjara ríkisins i vinnudeilum.
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Þegar mánuður uppsagnarfrests er liðinn, skal sáttasemjari ríkisins sjálfkrafa
taka kjaradeilu til meðferðar og reyna sættir, hafi deilu eigi verið visað til hans eða
samningar komizt á fyrir þann tíma. Sáttasemjari getur þó frestað aðgerðum allt
að viku, ef sérstaklega stendur á.

Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum sáttasemjara rikisins eða aðilja, að
skipa til sáttastarfs sérstakan sáttasemjara eða sáttanefnd, er hafi réttindi og
skyldur ríkissáttasemjara samkvæmt lögum þessum.

13. gr.
Sáttasemjari ríkisins getur lagt fram miðlunartillögu i kjaradeilu.
Leynileg atkvæðagreiðsla starfandi ríkisstarfsmanna, er i hlut eiga, fer

fram um miðlunartillögu undir yfirstjórn og eftirliti sáttasemjara. Það fer eftir
ákvæðum laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938, hvort tillaga telst sam-
þykkt eða felld.

Fjármálaráðherra greiðir fyrir hönd ríkissjóðs atkvæði um miðlunartillögu. Skal
hann greiða atkvæði sitt leynilega, áður en allsherjaratkvæðagreiðslu samkvæmt
2. málsgr, lýkur.

Ákvæði laga nr. 80/1938 gilda að öðru leyti, eftir þvi sem við á, um sáttastarf
samkvæmt lögum þessum.

14. gr.
Nú er kjaradeila eigi til lykta leidd, að liðnum tveimur mánuðum uppsagnar-

frests, og senda aðiljar þá þegar Kjaradómi greinargerðir um málið, enda er þá
sáttameðferð þess á vegum sáttasemjara lokið.

Aðiljar geta á fyrra stigi máls en í 1. málsgr. segir vísað kjaradeilu til Kjaradóms,
ef þeir eru um það sammála.

Eftir að sáttasemjari hefur fengið mál til meðferðar, getur hann og visað máli
til Kjaradóms án atbeina aðilja, þegar er hann telur sýnt, að frekari sáttaumleit-
anir verði árangurslausar.

IV. KAFLI
15. gr.

Kjaradómur skal skipaður fimm dómendum og jafnmörgum varadómendum.
Hæstiréttur skipar þrjá dómendur. Skal einn þeirra vera lögfræðingur og for-

maður dómsins.
Fjármálaráðherra skipar einn dómanda.
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja skipar einn dómanda.
Sömu aðiljar skipa varadómendur.
Dómendur skulu skipaðir til fjögurra ára i senn. Starfstímabili dómenda, sem

fyrstir eru skipaðir, skal þó eigi ljúka, fyrr en fjögur ár eru liðin frá næstu ára-
mótum eftir skipun þeirra.

Kjaradómur setur sér sjálfur starfsreglur.

16. gr.
Kjaradómur tekur kjaradeilu til meðferðar, er honum hafa borizt gögn sam-

kvæmt 14. gr., og skal hafa lagt dóm á ágreiningsefni, áður en þrir mánuðir eru
Iiðnir frá upphafi uppsagnarfrests.

17. gr.
Aðiljar skulu leggja ágreiningsefni skilmerkilega fyrir Kjaradóm. Þeir skulu

tjá sig rækilega um kjaraatriði, lýsa þvi, sem þeir eru sammála um, og setja fram
sjónarmið sín ásamt rökstuðningi og rækilegri málsreifun.

18. gr.
Kjaradómur aflar sér af sjálfsdáðum nauðsynlegra gagna og upplýsinga, og er

honum rétt að krefjast skýrslna munnlegra og skriflegra af einstökum mönnum og
embættismönnum.
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19. gr.
Kjaradómur getur kvatt sérfróða menn til starfa f þágu dómsins og ráðu-

neytis um úrlausn mála.
20. gr.

Kjaradómur skal við úrlausnir sínar m. a. hafa hliðsjón af:
1. Kjörum launþega, er vinna við sambærileg störf hjá öðrum en rfkinu.
2. Kröfum, sem gerðar eru til menntunar, ábyrgðar og sérhæfni starfsmanna.
3. Afkomuhorfum þjóðarbúsins.

21. gr.
Dómur Kjaradóms er fullnaðarúrlausn kjaradeilu.
Dómur Kjaradóms kemur til framkvæmda á næstu áramótum eftir uppsögu

hans og gildir í tvö ár.
Dómur bindur aðilja á sama hátt sem samningur þeirra, og gilda um uppsögn

kjaraákvæða hans og framlengingu ákvæði laga þessara um kjarasamninga, sbr.
II. kafla.

V. KAFLI
22. gr.

Stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja tekur af þess hendi ákvörðun um
uppsögn kjarasamnings, en um ákvörðun hennar skal fara fram allsherjaratkvæða-
greiðsla starfandi ríkisstarfsmanna, er i hlut eiga, til samþykktar eða synjunar.

Þegar bandalagsstjórn tekur ákvörðun samkvæmt 1. málsgr., skal hún skipuð
eins og þegar hún velur i Kjararáð samkvæmt 3. gr.

VI. KAFLI
23. gr.

Kjaranefnd skal skipuð fimm mönnum.
Hæstiréttur skipar þrjá nefndarmanna. Skal einn þeirra vera lögfræðingur og

formaður nefndarinnar.
Fjármálaráðherra skipar einn nefndarmanna.
Bandalag starfsmanna rfkis og bæja skipar einn nefndarmann.
Sömu aðiljar skipa varamenn i Kjaranefnd.

24. gr.
Kjaranefnd sker til fullnaðar úr ágreiningi samningsaðilja um:

1. Skipun einstakra manna i launaflokka kjarasamnings.
2. Hver aukastörf rétt sé að telja til aðalstarfs og hver beri að launa sérstaklega.
3. Vinnutima, yfirvinnu og yfirvinnukaup einstakra starfsmanna.

VII. KAFLI
25. gr.

Félagsdómur dæmir i málum, sem rísa milli samningsaðilja út af brotum á
lögum þessum og ágreiningi um skilning á kjarasamningi og gildi hans.

Þegar félagsdómur fer með slík mál, nefna Bandalag starfsmanna rfkis og bæja
og fjármálaráðherra dómendur til setu Í dóminum i stað þeirra dómenda, er nefndir
hafa verið af Alþýðusambandi Islands og Vinnuveitendasambandi Íslands,

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja rekur mál fyrir Félagsdómi vegna sjálfs
sín og starfsmanna, er í hlut eiga.

VIII. KAFLI
26. gr.

Kostnaður við Kjaradóm og Kjaranefnd, þar á meðal laun dómenda og nefndar-
manna eftir ákvörðun ráðherra, greiðist úr ríkissjóði.
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27. gr.
Nú er sett á fót rikisstofnun, og ákveður fjármálaráðherra þá i samráði við ráð-

herra, er fer með mál þeirrar stofnunar, og stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og
bæja svo og með hliðsjón af því, sem gildir um hliðstæðar eða sambærilegar stofn-
anir, kjör starfsmanna hinnar nýju stofnunar, þar til þau hafa verið ákveðin eftir
reglum laga þessara.

Ef til koma við stofnanir nýjar stöður, ákveður fjármálaráðherra, með sama
hætti sem i1.málsgr. segir, kjör starfsmanna, sem i hlut eiga.

28. gr.
Skylt er borgar-, bæjar- og sveitarstjórn að veita starfsmönnum sinum samn-

ingsrétt i samræmi við lög þessi, ef hlutaðeigandi starfsmannafélag óskar þess.
Skal nánar kveðið á um það í reglugerð, er félagsmálaráðherra setur.

29. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Um fyrstu framkvæmd laganna og kjaraákvarðanir samkvæmt þeim gilda eftir-

farandi ákvæði:
1. Viðræður um kjarasamninga skulu hefjast eigi siðar en 1. ágúst 1962.
2. Nú hafa samningar eigi tekizt 1. janúar 1963, og hefur sáttasemjari þá sátta-

umleitanir.
3. Kjaradómur tekur kjaramálin til meðferðar eigi siðar en 1. marz 1963, hafi

þau þá eigi verið til lykta leidd, og skal hann hafa lokið störfum 1. júli 1963.
4. Kjarasamningur eða kjaradómur gildir frá 1. júli 1963 til ársloka 1965,

Framangreindum tímamörkum, nema gildístíma kjarasamnings eða kjaradóms,
samkvæmt 4. tölulið, getur ráðherra breytt, ef nauðsyn krefur.

Hinn 1. júli 1963 falla úr gildi:
1. Lög nr. 92/1955, um laun starfsmanna ríklsíns, nema:

a) Siðasta málsgr, 14. gr.
b) 25. gr. 3.-4. málsgr., 26. gr., 29. gr. og 30. gr.

2. Önnur ákvæði i lögum um kjaraatriði, er lög þessi taka til, sbr. 1. og 5. gr.

Ákvæði til bráðabirgða.
Nú verða almennar og verulegar kauphækkanir, þar til kjaraákvæði samkvæmt

lögum þessum koma til framkvæmda, og getur Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
þá krafizt launahækkunar rikisstarfsmanna i heild. Náist ekki samkomulag aðilja
innan mánaðar frá kröfugerð, fer um meðferð máls eftir ákvæðum III. og IV. kafla
laga þessara að öðru en því, að samningur eða dómur Kjaradóms skal gilda frá þeim
tíma, sem um semst eða Kjaradómur ákveður.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Hinn 12. nóvember 1959 skipaði þáverandi fjármálaráðherra nefnd, sem skyldi

"athuga um og undirbúa löggjöf um samningsrétt opinberra starfsmanna" eins og
það var orðað i skipunarbréfi nefndarinnar. Í nefnd þessari áttu sæti: Sigtryggur
Klemenzson, ráðuneytisstjóri, sem var formaður, Baldur Möller, ráðuneytisstjóri,
Guðjón B. Baldvinsson, deildarstjóri, Jón Þorsteinsson, alþingismaður og Eyjólfur
Jónsson, lögfræðingur.

Nefnd þessi vann að málinu um tveggja ára skeið og skilaði áliti til ríkis-
stjórnarinnar i nóvember 1961.

Eigi varð samkomulag i nefndinni og klofnaði hún i þrennt. Komu frá henni
þrjú frumvörp, reist á sérskoðunum einstakra nefndarhluta:

5



1. Þeir Eyjólfur Jónsson og Guðjón B. Baldvinsson héldu fram algerum samn-
ingsrétti í öllum aðaldráttum að hætti núgildandi norskrar löggjafar og með tak-
mörkuðum verkfallsrétti. Að sjálfsögðu væru þá launalög úr sögunni.

2. Jón Þorsteinsson taldi eins og þeir Eyjólfur og Guðjón að veita bæri opin-
berum starfsmönnum fullan samningsrétt, og þá án launalaga, en án þess að verk-
fallsréttur fylgdi. Í stað þess kæmi Kjaradómur, sem hefði lokaákvörðun um launa-
kjör, ef ekki yrði samkomulag. Jón gerði ráð fyrir, að Bandalag starfsmanna ríkis
og bæja færi eitt með samningsréttinn.

3. Baldur Möller og Sigtryggur Klemenzson vildu fara svipaða leið og Norðmenn
fóru 1933, að veita opinberum starfsmönnum takmarkaðan samningsrétt, þ. e. að
þeir eigi lagalegan rétt á því að krefjast samninga um kaup og kjör, en ekki verði
horfið frá launalagakerfi, né verkfallsréttur veittur.

Eftir að nefndin skilaði áliti var málið um nokkurt skeið til athugunar hjá ríkis-
stjórninni og stuðningsflokkum hennar. Varð niðurstaðan sú, að fjármálaráðherra fól
Jónatan Hallvarðssyni, hæstaréttardómara, Gunnlaugi Briem, ráðuneytisstjóra og
Torfa Hjartarsyni, sáttasemjara ríkisins, að semja nýtt lagafrumvarp um samnings-
rétt opinberra starfsmanna með hliðsjón af þeim skoðunum, sem fram höfðu komið
i frumvörpum nefndarinnar, þó svo að byggt skyldi á þvi meginsjónarmiði, að
þegar samkomulag næðist ekki, hefði Kjaradómur úrslitavald um kjaraákvörðun, en
verkfallsréttur yrði eigi veittur.

Er þessir síðartöldu aðilar höfðu skilað tillögum sínum, ákvað rikisstjórnin
að fela þeim og hinni upphaflegu nefnd, ásamt formanni Bandalags starfsmanna
rfkis og bæja, að freista þess að ná samkomulagi um þessar tillögur. Hefur undan-
farið verið unnið að málinu á þessum grundvelli og hefur stjórn Bandalagsins nú
eínróma mælt með þvi, að frv. þetta verði lögfest.

Verður hér á eftir rakið i stuttu máli aðalefni frumvarpsins, en siðan skýrðir,
eftir þvi sem þörf þykir á, einstakir kaflar þess og greinar.

Eins og áður segir byggir frumvarpið á því meginsjónarmíði, að samtök opin-
berra starfsmanna skuli eiga rétt á að ganga til samninga um kjör sin, og að launa-
kjör verði ákveðin með kjarasamningi, en ef samningar nást ekki, að undangenginni
sáttaumleitun sáttasemjara r-íkisins, skuli Kjaradómur skera endanlega úr um ágrein-
ingsefni kjaradeilu. Aðalefni frumvarpsins er miðað við ríkisstarfsmenn, en i 28.
gr. þess er ákveðið að sveitarfélögum sé skylt að veita starfsmönnum sinum samn-
ingsrétt í samræmi við lögin, ef hlutaðeigandi starfsmannafélag óskar þess.

Samkvæmt frumvarpinu fer fjármálaráðherra með fyrirsvar ríkissjóðs að þvi
er varðar kjarasamninga við starfsmenn ríkisins, en Bandalag starfsmanna rikis og
bæja fer með fyrirsvar ríkisstarfsmanna. Kjarasamningum er ætlað að fjalla um
föst laun, vinnutíma og laun fyrir yfirvinnu, en um þau starfskjör, sem kjarasamn-
ingur tekur ekki til og ekki eru lögbundin, skal semja við hlutaðeigandi félög.
Kjarasamningar skulu gerðir til eigi skemmri tíma en tveggja ára i senn. Ef samn-
ingar takast ekki skal sáttasemjari ríkisins í vinnudeilum fjalla um kjaradeilu
og getur lagt fram miðlunartillögu. Ákveði hann að allsherjaratkvæðagreiðsla skuli
fara fram um hana, greiða ríkisstarfsmenn einir atkvæði en eigi aðrir félagar i
Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja.

Er kjaradeila fer til meðferðar Kjaradóms gildir úrlausn hans, sem er fullnaðar-
úrlausn kjaradeilu, í tvö ár frá næstu áramótum.

Þrir af fimm dómendum Kjaradóms skulu skipaðir af Hæstarétti. Með sama
hætti skulu skipaðir nefndarmenn í Kjaranefnd, sem sker úr ágreiningi samnings-
aðila um skipun einstakra starfsmanna í launaflokka, enn fremur um það hver
aukastörf sé rétt að telja til aðalstarfs og um vinnutíma, yfirvinnu og yfirvinnukaup
einstakra starfsmanna.

Félagsdómi er ætlað það hlutverk að dæma i málum, sem risa milli samnings-
aðilja út af brotum á lögunum og ágreiningi um skilning á kjarasamningi og gild!
hans.
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Tímamörk frv. um uppsögn, samningaumleitanir, sáttameðferð og Kjaradóms-
meðferð, svo og gildistöku eru við það miðuð að niðurstöður fáist nógu snemma til
þess að unnt verði að taka þær til greina við undirbúning og meðferð fjárlagafrum-
varps.

Fyrsti kjarasamningur eða kjaradómur samkvæmt frumvarpinu, ef að lögum
verður, skal taka gildi 1. júlí 1963 og gilda til ársloka 1965. Enn eru ýmis sérákvæði
i frumvarpinu um framkvæmd fyrstu kjarasamninganna. þar sem þeir munu, ef að
likum lætur, krefjast lengri undirbúningstíma en ætlað er að þurfi í framtíðinni.

Prentað er sem fylgiskjal með frumvarpi þessu álit nefndarinnar, sem skipuð
var 1959 til að athuga um samningsrétt opinberra starfsmanna.

Um einstaka kafla og greinar frumvarpsins skal eftirfarandi tekið fram.

1. kafli (1.-3. gr.)
Hér er kveðið á um til hverra ríkisstarfsmanna lögin taki og hverjir fari með

fyrirsvar aðilja, sbr. það sem áður er sagt um það efni. Lögunum er ekki ætlað að
ná til ráðherra og hæstaréttardómara (sbr. þó 2. mgr. 4. gr.), né til þess starfsfólks,
sem tekur kaup eftir kjarasamningum almennra stéttarfélaga, sbr. lög nr. 80/1938.
Þá skulu lögin heldur ekki ná til bankastarfsmanna (1. gr.). Fjármálaráðherra
getur skipað þriggja til fimm manna nefnd til að annast samninga af sinni hendi
(2. gr.), en stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja velur fimm ríkisstarfs-
menn í Kjararáð, og fara þeir með umboð bandalagsins til samningagerðar (3. gr.).
Með sama hætti og fjármálaráðherra hefur samkvæmt stöðu sinni umboð til að
taka bindandi ákvarðanir um kjarasamninga fyrir ríkisins hönd hefur því Kjara-
ráð óskorað umboð til að taka bindandi ákvarðanir fyrir hönd ríkisstarfsmanna.

II. kafli (4.-11. gr.)
1 þessum kafla fjallar um efni, gildistíma og uppsögn kjarasamninga.
Svo sem áður er sagt er almennum kjarasamningum starfsmanna ríkisins

ætlað að fjalla um föst laun, vinnutíma og laun fyrir yfirvinnu (4. gr. og 5. gr.
1. mgr.), Hins vegar eiga kjarasamningar ekki að taka til lífeyrisréttinda, hlunninda,
aukatekna, orlofsréttar. kaups í veikindaforföllum né annarra fríðinda, sem líkt
er farið (5. gr. 2. mgr.). Mörg þau atriði, sem hér er fjallað um, munu vera ákveðin
i sérlögum, en að því leyti sem svo er ekki, þá eiga hlutaðeigandi félög samnings-
rétt Ilm þau. samkvæmt því, er nánar segir í 6. gr. Í 7. gr. 2. mgr. er heimilað að
krefjast endurskoðunar á kaupgjaldsákvæðum kjarasamnings, ef almennar og veru-
legar kaupbreytingar verða á samningstímabili. Hér er eins og sjá má ekki um að
ræða heimild til uppsagnar á kjarasamningi. Er kraf'izt hefur verið endurskoðunar
fer um meðferð mála eftir almennum reglum laganna með nokkrum breytingum
samkvæmt því, er nánar segir í 7. gr. 2. mgr. og leiðir af þeim sérstöku aðstæðum,
sem hér fjallar um. Í 2. mgr. 4. gr. er Kjaradómi falið að ákveða launakjör ráðherra
og hæstaréttardómara, en þeir falla ekki að öðru leyti undir ákvæði laganna (sbr.
1. gr. 7. tölul.). Mundi Kjaradómur því ákveða launakjör þeirra án undangeng-
inna samninga. Er nauðsynlegt að taka upp ákvæði um ákvörðun launa þessara
starfsmanna. þar sem launaákvæði launalaga verða úr gildi felld. Ekki þykir
ástæða til frekari skýringa en áður er sagt um aðrar greinar þessa kafla.

III. kafli (12.-14. gr.)
Hér ræðir um sáttameðferð í kjaradeilu af hálfu sáttasemjara ríkisins. Er

meðferð hans sniðin eftir almennum reglum um sáttameðferð í vinnudeilum, enda
er vísað til reglna laga nr. 80/1938. 1 14. gr. greinir frá því er sáttatilraunum lýkur
án árangurs og kjaradeilu er vísað til Kjaradóms, sem er lokaúrræði laga þessara.
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IV. kafli (15.-21. gr.)
Þessi kafli fjallar um skipun Kjaradóms, meðferð kjaradeilu fyrir dómnum,

starfsreglur dómsins og úrlausnir dómsins í kjaradeilum. - Ekki þykir þörf á
sérstökum skýringum á efni þessa kafla. Þess skal getið svo sem fram kemur i
29. gr. að ákvæði 15. gr. 2. mgr. um gildistöku og gildistíma á ekki við um fyrsta
kjarasamninginn samkvæmt lögunum. Samkvæmt 15. gr. er meirihluti dómenda
skipaður af Hæstarétti en aðilar skipa hvor einn dómenda. Starfstímabili dómenda
lýkur um áramót samkvæmt 15. gr. 6. mgr. og hentar það vel, þar sem samningar
mundu einna sízt standa yfir á þeim tíma.

V. kafli (22. gr.)
Hér greinir frá reglum um uppsögn kjarasamnings af hálfu ríkisstarfsmanna.

Stjórn B.S.R.B.tekur ákvörðun um það efni, en skylt er að láta fram fara allsherjar-
atkvæðagreiðslu þeirra starfsmanna, er í hlut eiga.

VI. kafli (23.-24. gr.)
Hér er fjallað um skipun og hlutverk Kjaranefndar og hefur þess verið getið

hér að framan.

VII. kafli (25. gr.)
Hér greinir frá reglum um meðferð Félagsdóms á málum, sem risa milli samn-

ingsaðilja út af brotum á lögum þessum og ágreiningi um skilning á kjarasamningi
og gildi hans. - Eru þessi atriði hliðstæð höfuðviðfangsefnum Félagsdóms i mál-
efnum stéttarfélaga og vinnuveitenda. - Að sjálfsögðu gilda almennar reglur
Félagsdóms við meðferð hans á málum skv. þessum lögum, sbr. þó sérreglu um
skipan hans i 25. gr. 2. mgr. þessara laga.

VIII. kafli (26.-29. gr.)
Í þessum greinum eru sett ýmis ákvæði um greiðslu kostnaðar við Kjara-

dóm og Kjaranefnd (26. gr.), um ákvörðun kjara starfsmanna við nýjar stofnanir
og kjara i nýjum stöðum (27. gr.). Er fjármálaráðherra ætlað úrslitavald í þessu
efni, þar til fjallað verður um þau kjör í nýjum samningum skv. lögunum. -
Samráð skal fjármálaráðherra hafa við hlutaðeigandi ráðherra og Bandalag starfs-
manna ríkis og bæja. - Þá er i 28. gr. ákvæði, sem skyldar sveitarstjórnir til að
veita starfsmönnum sínum samningsrétt i samræmi við lögin, ef hlutaðeigandi
starfsmannafélag óskar þess. Loks eru Í 29. gr. gildistökuákvæði. Eru þar fyrst
tímaákvarðanir varðandi gang fyrstu samninga og kjaraákvarðanir samkvæmt lög-
unum, svo og um gildistíma fyrstu kjarasamninga eða kjaradóms. Er við það
miðað að fyrsta samningstímabili ljúki við lok annars almanaksárs frá gildis-
töku kjarasamnings eða kjaradóms. - Eru, eins og áður segir, timaákvarðanir
almennt við það miðaðar, að gildistími samninga og fjárlaga hafi sömu mörk. Af
efni laga þessara leiðir, að launalög hljóta að falla úr gildi, að þvi er kjaraákvæði
varðar. Nokkur ákvæði launalaga 92/1955, um annað efni, halda gildi.

Álit nefndar, sem skipuð var til að athuga um samningsrétt opinberra starfsmanna.
Hinn 12. nóvember 1959 skipaði þáverandi fjármálaráðherra nefnd, sem skyldi

"athuga um og undirbúa löggjöf um samningsrétt opinberra starfsmanna", eins og
það var orðað Í skipunarbréfi nefndarinnar.
Í nefnd þessari áttu sæti:
Sigtryggur Klemenzson, ráðuneytisstjóri, sem var formaður, Baldur Möller,

ráðuneytisstjóri, Guðjón B. Baldvinsson, deildarstjóri, Jón Þorsteinsson, alþingis-
maður og Eyjólfur Jónsson, lögfræðingur.

Nefndin hóf þegar störf og hefur átt með sér marga fundi, auk þess sem
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nefndarmenn hafa unnið mikið utan funda að athugunum ýmissa gagna. Meðal
annars var aflað talsverðra upplýsinga um erlenda löggjöf, sem fjallar um samn-
ingsrétt opinberra starfsmanna. Fljótlega varð ljóst af þeim gögnum, sem nefndin
hafði viðað að sér, að ef litið var til nágrannalanda vorra væru þessi mál komin 1
fastast form 1 Noregi. Þar hafði þegar verið lögleiddur fullkominn samningsréttur
fyrir flesta ríkisstarfsmenn. Nefndin var á einu máli um að gagnlegt væri að fá
nánari vitneskju um framkvæmd þessarar löggjafar með Norðmönnum. Varð það
úr, að formaður nefndarinnar tókst ferð á hendur til Noregs og ræddi þar ítarlega
við þá embættismenn, sem hafa þessi mál með höndum. Eftir heimkomuna gerði
hann skýrslu um förina og afhenti nefndarmönnum.

Skal hér á eftir gefið örstutt yfirlit um norska löggjöf um þetta efni.
Árið 1933 eru í Noregi fyrst sett lög um samningsrétt ríkisstarfsmanna. Með

þeim lögum er viðurkenndum samtökum ríkisstarfsmanna fenginn réttur til 3ð
krefjast þess að upp séu teknir samningar um kaup og kjör félaga i þessum sam-
tökum og ríkisvaldinu lögð sú skylda á herðar að taka þátt i slíkum samningum.
Ekki var þó hér um venjulega gagnkvæma kjarasamninga að ræða. Ríkisvaldið
ákvað eftir sem áður einhliða endanlega launakjörin. Hefur þetta fyrirkomulag
verið nefnt takmarkaður samningsréttur, þar eð eigi er horfið frá launalagakerfi
og starfsmönnum er ekki fenginn verkfallsréttur. Var talið í Noregi, meðan lög
þessi giltu, að ríkisstarfsmenn gætu ekki gert verkfall, en hefðu á hinn bóginn
möguleika á "kollektivri" uppsögn á starfi með löglegum fyrirvara.

Árið 1958 eru sett ný lög um þetta efni: .Lov om offentlige tjenestetvister".
Verður með þeim lögum sú breyting á, að nú ber ríkisvaldinu og samtökum ríkis-
starfsmanna gagnkvæm skylda til þess að taka upp samninga um kaup og kjör
samkvæmt kröfu frá öðrum hvorum aðilja. Er ríkisstarfsmönnum með lögunum
fenginn svipaður réttur til samninga um kaup og kjör sem aðrar stéttir hafa á
hinum frjálsa vinnumarkaði. Launalög eru úr sögunni og ríkisstarfsmenn fá verk-
fallsrétt. þó með undantekningum (öryggisþjónusta og æðri embættismenn). Til-
tekin ágreiningsatriði skal úrskurða af gerðardómi og nákvæmar reglur eru settar
um sáttaumleitanir. Þá er heimilt að skylda starfsmenn til þess að gegna stöðum
sinum um þriggja mánaða skeið, þótt þeir hafi sagt þeim löglega upp, ef brottför
þeirra úr starfi stofnar i hættu mikilvægum þjóðfélagshagsmunum.

Ef litið er til annarra landa um þetta má geta þess, að i Danmörku er i fram-
kvæmd takmarkaður samningsréttur til handa ríkisstarfsmönnum. Þeir eiga rétt
á að við þá sé rætt um breytingar á kaupi og kjörum og tiltekin ágreiningsmál
skulu lögð fyrir gerðardóm. Laun starfsmanna eru ákveðin með launalögum. Ekki
er talið að ríkisstarfsmenn hafi verkfallsrétt, og er jafnvel af sumum litið svo á,
að "kollektjvar" uppsagnir séu refsiverðar sem embættisafbrot. Í Svíþjóð og Finn-
landi hafa ríkisstarfsmenn takmarkaðan samningsrétt. Laun eru ákveðin endan-
lega af ríkisvaldinu. Ekki er starfsmönnum heimilt að gera verkfall. Í Bretlandi
mun ekki vera nein heildarlöggjöf um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna. Hafa
þessi mál þar fyrst og fremst verið mótuð af framkvæmdavaldinu og þá einkum
fjármálaráðuneytinu. Hin svonefndu Whitley Councils eru eins konar samstarfs-
nefndir, skipaðar fulltrúum starfsmannafélaga og ráðuneyta. Fjalla ráð þessi um
hvers konar ágreiningsmál milli ríkisvaldsins og starfsmannafélaga, þar á meðal
samninga um launakjör. Ríkisstjórnin sýnist hafa víðtækt vald til ákvarðana um
þessi efni og í framkvæmd munu launamál sjaldan koma beint til kasta þingsins.
Frjáls gerðardómur fjallar um ýmis ágreiningsmál.

Samkvæmt gildandi lögum hér á landi njóta ríkisstarfsmenn ekki samnings-
réttar. Laun þeirra eru ákveðin með lögum og refsivert, ef þeir stofna til verk-
falls (sbr. lög nr. 33/1915). Á hinn bóginn hefur það verið svo i reynd um alllangt
skeið, að samráð hefur verið haft við forsvarsmenn samtaka opinberra starfs-
manna um allar meiriháttar breytingar á kaupi þeirra og kjörum. Ákvæði um
þetta er að finna í 36. gr. laga nr. 38 1954 um réttindi og skyldur starfsmanna
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ríkisins, en þar segir að við samning reglugerða samkvæmt lögunum, svo og við
endurskoðun þeirra skuli jafnan gefa Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja kost
á að fylgjast með og fjalla fyrir hönd félaga sinna um ágreiningsatriði þau, sem
upp kynnu að koma. - Sams konar ákvæði er að finna í 24. gr. núgildandi launalaga.

Þá er og rétt að geta um það hér, að nú fyrir skömmu hefur fjármálaráð-
herra skipað svonefnda samstarfsnefnd um kjaramál. Eiga í henni sæti tveir full-
trúar tilnefndir af ráðherra og aðrir tveir tilnefndir af hálfu Bandalags starfsmanna
ríkis og bæja. Nefnd þessi á að taka til meðferðar ýmis kjaramál, sem hvor aðili um
sig óskar að vísa til hennar, og gera um þau tillögur.

Eins og segir í upphafi þessa máls var það hlutverk nefndarinnar að athuga
um og undirbúa löggjöf um samningsrétt opinberra starfsmanna. Þetta hefur
nefndin skilið svo, að henni bæri Í fyrsta lagi að gera tillögur um, hvort opinberir
starfsmenn eigi að fá einhvers konar samningsrétt, og ef sú verður niðurstaðan
þá eigi hún að semja frumvarp um það efni.

Nefndarmenn eru allir á einu máli um, að rétt sé að ganga til móts við óskir
opinberra starfsmanna um það, að þeim verði með einhverjum hætti veittur samn-
ingsréttur um kjaramál sín, enda er slíkt í samræmi við það, sem tíðkast víðast
annars staðar í nágrannalöndum vorum. Um hitt hafa nefndarmenn eigi getað
orðið sammála, hve langt eigi að ganga í þessu efni. Varð fljótlega ljóst eftir að
lokið var athugun þeirra gagna, sem aflað hafði verið, og farið var að ræða málið
efnislega, að skoðanir nefndarmanna greindust á þrjá vegu:
1. Þeir Eyjólfur Jónsson og Guðjón B. Baldvinsson héldu fram algerum samnings-

rétti í öllum aðaldráttum að hætti núgildandi norskrar löggjafar og með tak-
mörkuðum verkfallsrétti. Að sjálfsögðu væru þá launalög úr sögunni.

2. Jón Þorsteinsson telur eins og þeir Eyjólfur og Guðjón að veita beri opin-
berum starfsmönnum fullan samningsrétt, og þá án launalaga, en án þess að
verkfallsréttur fylgi. Í stað þess komi kjaradómur, sem hefur lokaákvörðun um
launakjör, ef ekki verður samkomulag. Jón gerir ráð fyrir, að Bandalag starfs-
manna ríkis og bæja fari eitt með samningsréttinn..

3. Baldur Möller og Sigtr. Klemenzson vildu fara svipaða leið og Norðmenn fóru
1933, að veita opinberum starfsmönnum takmarkaðan samningsrétt, þ. e. að
þeir eigi lagalegan rétt á því að krefjast samninga um kaup og kjör, en ekki
verði horfið frá launalagakerfi. né verkfallsréttur veittur.
Nefndin hefur varið miklum tíma og mörgum fundum til þess að kanna til

þrautar, hvort eigi væru möguleikar á samkomulagi. Þetta hefur ekki borið árangur
og er niðurstaðan sú, að frá henni koma þrjú frumvörp. Að einu standa þeir Eyjólfur
Jónsson og Guðjón Baldvinsson, að öðru .JÓnÞorsteinsson og hinu þriðja Baldur
Möller og Sigtryggur Klemenzson. Gera þessir aðilar sérstaka grein hver fyrir sínu
frv. og þykir því eigi ástæða til að fara hér fleiri orðum um þau, þar eð þau eru
birt sem sérstök fylgiskjöl hér á eftir.

Fylgiskjal I. Frumvarp Eyjólfs Jónssonar og Guðjóns Baldvinssonar.
Fylgiskjal II. Frumvarp Jóns Þorsteinssonar.
Fylgiskjal III. Frumvarp Baldurs Möllers og Sigtryggs Klemenzsonar.

Reykjavík, 23. nóv. 1961.

Sigtr. Klemenzson. Jón Þorsteinsson. G. B. Baldvinsson.
Eyjólfur Jónsson. Baldur Möller.
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Fylgiskjal I.

Frumdrög til laga um samningsrétt opinberra starfsmanna.

I. KAFLI
Gildissvið laganna.

1. gr.
Lög þessi taka til allra fastráðinna starfsmanna í þjónustu ríkisins, ríkisstofn-

ana og sveitarfélaga. Þau taka enn fremur til lausráðinna starfsmanna, er hjá
sömu aðilum vinna að störfum, er falla undir starfssvið og eru á starfssvæði starfs-
mannafélaga. er samningsrétt hafa samkvæmt lögum þessum, þar með taldir byrj-
endur, sem ráðnir eru til reynslu eða til starfsnáms, sem ákveðinn tíma tekur að
læra samkvæmt sérstökum ákvæðum.

Undanteknir eru þeir, sem skipaðir eru eða kjörnir í nefndir, ráð eða stjórnir
stofnana. Fjármálaráðherra eða sveitarstjórnir geta ákveðið, að lögin taki til annarra
en hér eru taldir, ef starfskjör þeirra og vinnu skilyrði eru ákveðin með kjarasamn-
ingum milli starfsmannafélaga og stjórnvalds, eða ef stjórnvaldi ber að ákveða þau.

II. KAFLI
Samningsrétturinn.

2. gr.
Aðilum, er samningsrétt hafa samkvæmt lögum þessum, ber gagnkvæm skylda

til að hefja samningaumleitanir, ef annarhvor aðilinn krefst þess, um eftirtalin
atriði:
1. Heildarkjarasamninga.
2. Kjarasamning um starfskjör, sem ekki eru ákvæði um í heildarkjarasamningi.
3. Ágreining um, hvernig skilja beri eða framkvæma gildandi heildarklarasamn-

ing, eða kröfur, sem byggðar eru á ákvæðum hans.
4. Ágreining um, hvernig skilja beri eða framkvæma gildandi kjarasamning, eða:

um skilning og framkvæmd á star fskj örum, sem eigi eru samningsbundin, eða
um kröfur, sem byggðar eru á slíkum grundvelli.

3. gr.
Heildarsamtök starfsmannafélaga njóta samningsréttar, ef þau hafa innan

sinna vébanda starfsmannafélög, er telja sem fullgilda meðlimi samanlagt fullan
helming fastráðinna starfsmanna ríkisins eða sveitarfélaga, og að þvi er ríkisstarfs-
menn varðar i a. m. k. 5 starfsgreinum.

Starfsmannafélög njóta samningsréttar, ef þau:
1. eru aðilar að viðurkenndum heildarsamtökum og/eða eru opin öllum starfsmönn-

um, er starfa i þeirri starfsgrein eða starfsstétt, sem félagið nær yfir.
2. skilgreina ótvírætt i lögum sínum starfssvið sitt og félagssvæði og telja sem

fullgilda meðlimi fullan helming þeirra starfsmanna, sem félagsrétt geta átt.
Deild starfsmanna í starfsgreinar- eða stéttarfélagi, sem gerzt hefur sjálfstæður

aðili að heildarsamtökum starfsmanna, nýtur samningsréttar sem starfsmanna-
félag samkvæmt lögum þessum, ef hún fullnægir skilyrðum næstu málsgreinar
hér á undan.

Risi ágreiningur um, hvort eitthvert starfsmannafélag á samningsrétt, skal
Félagsdömur úrskurða um hann.

4. gr.
Heildarsamtök starfsmanna og starfsmannafélög þeirra skulu senda ráðuneyti

því, er fer með launamál, tilkynningu, er sýni, að fullnægt sé skilyrðum 3. gr. að
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þvi er varðar ríkisstarfsmenn, en hlutaðeigandi sveitarstjórn eða samningsaðila
sveitarstjórnar, ef til verður, að því er varðar starfsmenn sveitarfélaga.

Fyrir 1. apríl ár hvert skal senda sömu aðilum nýja tilkynningu. Krefjast má
þess, að notarius publicus staðfesti tölu félagsmanna.

Nú er véfengt, að uppfyllt séu skilyrði fyrir samningsréttí, og skal þá hlutað-
eigandi samtökum tilkynnt það án tafar.

5. gr.
Ákvæði 6.-10. greinar hér á eftir gilda um þau atriði, sem tilgreind eru i 1.

og 2. tl. 2. gr.
Setja skal með reglugerð nánari fyrirmæli um þau atriði, sem talin eru i 3.

og 4. tl. 2. gr.
6. gr.

Þegar samningsaðilar starfsmanna æskja samninga samkvæmt lögum þessum,
skulu þeir í ábyrgðarbréfi bera fram kröfu sína þar að lútandi, með þeim hætti, er
hér greinir:
1. Ef krafan varðar ríkisstarfsmenn í einstöku ráðuneyti eða ríkisstofnun, skal

senda bréfið hlutaðeigandi ráðuneyti eða stjórn stofnunar, en samrit skal sent
á sama hátt ráðuneyti þvi, er fer með launamál. Er Því ráðuneyti skylt að til-
kynna kröfuna i ábyrgðarbréfi þeim starfsmannafélögum öðrum, sem kröfu-
gerðin kann að snerta.

2. Heildarsamtökin geta borið kröfuna fram við launamálaráðuneytíð, þótt þær
snerti aðeins eitt ráðuneyti, en snerti kröfurnar ríkisstarfsmenn i fleiri ráðu-
neytum en einu, skulu þær bornar fram af heiIdarsamtökunum við launamál a-
ráðuneytið. Snerti kröfurnar einnig ríkisstarfsmenn, sem eru í félögum utan
heildarsamtakanna, skal launamálaráðuneytið tilkynna þær i ábyrgðarbréfi
þeim félögum, sem þá er heimilt að taka þátt i samningsgerð, enda tilkynni
þau því ráðuneyti i ábyrgðarbréfi ósk sína þess efnis.

3. Ef krafan varðar starfsmenn sveitarfélags, skal hún borin fram við hlutaðeig-
andi sveitarstjórn i ábyrgðarbréfi.
Ef stjórnvald óskar að taka upp samninga, skal það tilkynna hlutaðeigandi

samningsaðilum starfsmanna kröfu sína þar að lútandi í ábyrgðarbréfi.

7. gr.
Samningaumleitanir skal hefja innan 14 daga frá þvi, að samningsaðila barst

krafa um samningsgerð.
Ef krafan varðar atriði, sem fjallað er um í kjarasamningi, reiknast þessi

frestur þó ekki fyrr en frá þeim tíma, er þeim samningi verður f siðasta lagi sagt upp.

8. gr.
Eigi skulu fleiri en fimm menn frá hvorum aðila taka þátt f samningsgerð, en

nánari ákvæði um framkvæmd samningsgerðar skulu sett i reglugerð, er gildi fyrir
allar starfsgreinar, er lög þessi taka til. Ef brýn nauðsyn þykir til, má setja sér-
staka reglugerð fyrir einstaka starfsgrein eða stofnun. Áður en reglugerðir eru
gefnar út, skal leita samráðs við hlutaðeigandi heildarsamtök eða starfsmannafélög.

9. gr.
Samningafundir skulu haldnir fyrir luktum dyrum. Færa skal gerðabók. t

hana skal bóka fundarstað og tíma, nöfn aðila og fulltrúa þeirra, framlögð skjöl,
kröfur þær, sem gerðar eru, og niðurstöður eða árangur samníngsumleítana. Ef
svara ber fluttum tillögum, skal ákvarða svarfrest og bóka í gerðabók.

Í lok samningsumleitana geta fulltrúar aðila, fyrir sitt leyti, krafizt þess, að
skráðar verði í gerðabók yfirlýsingar þær, sem í felast rök og ástæður fyrir afstöðu
þeirri, er þeir hafa tekið.

Samningamenn undirrita gerðabók og skal aðilum sent eintak bókunar i afriti.
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10. gr.
Nú er mánuður liðinn frá þvi, að samningsumleitanir hófust, og getur þá hvor

aðili krafizt þess, að þeim verði hætt viku eftir, að sú krafa er borin fram.

III. KAFLI
Kjarasamningar.

11. gr.
Heildarkjarasamningar skulu gerðir skriflega milli ríkisvaldsins eða heildar-

samtaka sveitarfélaga annars vegar og heildarsamtaka starfsmanna hins vegar, og
taka þeir til almennra starfskjara.

Kjarasamningar skulu einnig gerðir skriflega.
Innan viku frá undirritun samninga samkvæmt 1. og 2. mgr., skal skrásetja

þá i launamálaráðuneytinu. Afrit allra slíkra samninga skal senda ríkissáttasemj-
ara innan tveggja vikna frá undirskriftardegi.

12. gr.
Í heildarkjarasamningi skal tilgreina, hvenær hann taki gildi, og skal hann

gilda í eitt ár frá gildistöku, sé ekki annað tilgreint. Heildarkjarasamningur fram-
lengist um eitt ár i senn, sé honum ekki löglega sagt upp.

Uppsagnarfrestur er þrir mánuðir, sé ekki annað ákveðið í samningnum. Upp-
sögn skal vera skrifleg og send i ábyrgðarbréfi.

Gildistími kjarasamnings skal vera minnst eitt ár og gilda um þá sömu reglur
og heildarkjarasamninga, að því er varðar skrásetningu og tilkynningar. Upp-
sagnarfrestur skal vera hinn sami, en sé samningurinn gerður við annan eða aðra
aðila en launamálaráðuneytið, skal samtímis senda þvi afrit uppsagnar i ábyrgðar-
bréfi.

13. gr.
Ákvæði i ráðningarsamningi milli starfsmanna og ráðningaraðila. sem brjóta

kunna i bá~ við kjarasamninga þá, er gilda, eru ógild.
Starfsmaður eða starfsmannafélag, sem segir sig úr félagssamtökunum, eða

er vikið úr þeim, losnar ekki við skyldur sinar samkvæmt þeim kjarasamningum,
sem í gildi eru, þegar úrsögn eða brottvikning á sér stað.

IV. KAFLI
Sáttatilraunir.

14. gr.
Ef samningsumleitanir um þau mál, sem um ræðir i 1. og 2. tölulið 2. gr., bera

ekki árangur, geta aðilar sameiginlega krafizt sáttatilrauna samkvæmt þessum lög-
um. Sé samningsumleitunum hætt samkvæmt ákvæðum 10. gr., án þess að samn-
ingar hafi tekizt, skal það þegar í stað tilkynnt ríkissáttasemjara, sem síðan hefur
frumkvæði ~ð sáttatilraunum.

Undanþegnar sáttatilraunum eru þær deilur, sem samkvæmt eðli sinu falla
undir Kjaranefnd rikisins samkvæmt 29. gr.

Sáttatilraunir skulu hefjast innan 14 daga frá því krafa eða tilkynning þar að
lútandi barst ríkissáttasemjara.

15. gr.
Rikissáttasemjari, sem skipaður er samkvæmt ákvæðum III. kafla laga nr.

80 11. júni 1938, um stéttarfélög og vinnudeilur, fer með sáttatilraunir. Gilda ákvæði
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þeirra laga um skipun hans og starf, eftir því, sem við á, og ekki er öðru vísi fyrir
mælt i þessum lögum.

Nú mega hvorki ríkissáttasemjari né varamaður hans fara með sáttatilraunir;
og skal þá skipa sérstakan sáttasemjara til þess að leita um sættir í tiltekinni
deilu, og fer um skipun hans með sama hætti og hins reglulega ríkissáttasemjara.

Enginn má fara með störf sáttasemjara, sem á sæti í ríkisstjórn, sveitarstjórn
eða á Alþingi, fer með launamál starfsmanna, á sæti f stjórn heildarsamtaka eða
starfsmannafélaga. eða er starfsmaður þeirra.

16. gr.
Við sáttatilraunir skal beita ákvæðum 8. gr. og 2. mgr. 9. gr., svo og ákvæðum

III. kafla laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80; 1938, eftir því sem við á og
ekki er öðru vfsi fyrir mælt í þessum lögum.

17. gr.
Nú eru liðnir fjórtán dagar frá því, að sáttatilraunir hófust, og getur þá

hvor aðili krafizt þess, að þeim sé hætt, nema sá aðilinn hafi með fjarvistum eða
á annan hátt vikið sér undan skyldu sinni til þess að stuðla að sáttum.

Sáttatilraun.um skal hætt í siðasta lagi að viku liðinni frá því, að fram kom
lögmæt krafa þar um.

Komi fram sáttatillaga, skal hún skráð í gerðabók.
Sáttasemjari getur krafizt þess, að tillaga um sættir verði borin undir atkvæði

samkvæmt ákvæðum 18. gr.

18. gr.
Hafi sáttatillaga komið fram og hún verið borin undir atkvæði, eru þeir eimr

atkvæðisbærir um tillöguna, sem málið snertir og eru félagar í þeim samtökum,
sem samningsréttar njóta.

Um atkvæðagreiðsluna gilda reglurnar í 30.-32. gr. laga nr. 80;1938, um stétt-
arfél~ og vinnudeilur, að svo miklu leyti, sem þær eiga við. Nánari ákvæði um
atkvæðagreiðslu má setja í samning milli aðila.

Þegar sáttasemjarl telur ástæður mæla með því, getur hann borið fram sam-
eiginlega sáttatillögu fyrir fleiri en ein samtök, þannig að heildaratkvæðatala i
þeim samtökum, sem með þessum hætti eru tengd saman, ráði úrslitum um sátta-
tillöguna. Slikri sáttatillögu skal fylgja rökstuðningur sáttasemjara fyrir þvi, að
hann beitir þessari aðferð.

V; KAFLI
Samningsrof. VinnustöðvUll.

19. gr.
1. Óheimilt er að reyna með verkfalli eða verkbanni að knýja fram lausn á

ágreiningi milli heildarsamtaka eða starfsmannafélaga og ríkisins eða sveitar-
stjórna, um gildi samnings samkvæmt lögum þessum, eða skilning á honum, eða
út af kröfum, sem á slíkum samningi eru reistar, sbr. 2. gr. 3. og 4. tl.

2. Óheimilt er að reyna með verkfalli eða verkbanni að knýja fram lausn á
ágreiningi milli heildarsamtaka eða starfsmannafélaga og ríkisins eða sveitar-
stjórna, um gerð heildarkjarasamnings eða um skipun launa- og kjaramála, sem
heildarsamningur tekur ekki til, fyrr en liðnir eru frestir þeir, sem um getur i
17. gr., uppsagnarfrestur, sem tilskilinn er og, ef svo stendur á, sérfrestur sam-
kvæmt 21. gr., svo og gildistími eldri samnings.

A meðan starfsmönnum, sem félagsbundnir eru í samningsbærum samtökum,
er óheimilt að hefja verkfall, er slíkt einnig bannað öðrum starfsmönnum i sömu
starfsgrein.
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A meðan ekki má hefja vinnustöðvun, skulu gilda ákvæði heildarkjarasamn-
ings og þau starfskjör, sem i gildi voru, er deila hófst, nema aðilar verði á annað
sáttir.

20. gr.
I, Með verkfalli er í lögum þessum átt við algera eða takmarkaða vinnu-

stöðvun starfsmanna, sem þeir framkvæma samkvæmt samningi eða í samráði, til
þess að knýja fram lausn á deilu milli ríkisins eða sveitarstjórna og samnings-
bærra heildarsamtaka eða starfsmannafélaga, eða annarra samtaka starfsmanna, sem
hafa það hlutverk að gæta hagsmuna þeirra.

Það telst þáttur í verkfalli, að reynt sé að koma í veg fyrir, að hlutaðeigandi
embættis- E'ða starfsgrein fái starfsmenn.

2. Með verkbanni erí lögum þessum átt við algera eða takmarkaða stöðvun
vinnu, sem ríkisvaldið eða sveitarstjórnir framkvæma, til þess að knýja fram
lausn i deilu milli sín og samningsbærra heildarsamtaka eða starfsmannafélaga.
eða annarra samtaka starfsmanna, sem hafa það hlutverk að gæta hagsmuna
þeirra, - án tillits til þess, hvort aðrir starfsmenn eru ráðnir í stað þeirra, sem
verkbannið nær til.

Það telst þáttur í verkbanni, að reynt sé að koma i veg fyrir, að starfsmenn,
sem verkbann nær til, fái aðra vinnu.

3. Óheimilt er starfsmönnum þeim, er lög þessi taka til, að taka upp störf
þeirra, er eiga i löglegu verkfalli eða verkbann nær til samkvæmt lögum þessum.

21. gr.
Nú takast ekki samningar, og er þá aðilum heimilt að stofna til vinnustöðv-

unar í þvi skyni að knýja fram lausn, með þeim hætti, að störfum er sagt upp.
Skal uppsagnarfrestur i þessu tilviki vera þrír mánuðir, enda þótt annað sé tilskilið i
ráðningarbréfum eða öðrum ákvæðum.

Heimilt er samningsbærum samtökum starfsmanna að afla uppsagna félags-
manna sinna og koma þeim á framfæri.

Nú segja starfsmenn upp störfum samkvæmt þessari grein, og er þá stjórn-
valdi eigi heimilt að áskilja lengdan uppsagnarfrest, sbr. 1. mgr. 15. gr. laga nr.
38/1954, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, ef ágreiningur varðar heild-
arkjarasamning.

Með reglugerð skal ákveða, hvernig öryggisþjónustu skal sinnt meðan vinnu-
stöðvun varir.

Þegar löglegri vinnustöðvun lýkur, á starfsmaður rétt á að taka aftur upp sitt
fyrra starf.

22. gr.
Ef félagsmenn í heildarsamtökum starfsmanna eða í einstökum starfsmanna-

félögum rjúfa heildarkjarasamning eða stofn.a til ólöglegrar vinnustöðvunar, eru
samtökin eða félögin fjárhagslega ábyrg, ef þau eiga sök á verknaðinum. Eigi er
heimilt að leita fullnustu bótakröfu samkvæmt þessari grein í fundarhúsum, sjúkra-,
slysa- eða menningarsjóðum samtakanna, enda séu eignir sjóðanna skýrt aðgreind-
ar frá öðrum fjárreiðum.

VI. KAFLI
Félagsdómur og hinir almennu dómstólar.

23. gr.
Á,greining um þau efni, sem um ræðir í 1. tl. 19. gr., geta aðilar að hlutaðeig-

andi samningi lagt fyrir Félagsdóm. og eru eigi aðrir dómstólar bærir um að fjalla
um þau mál. Heimilt er þó aðilum að semja um gerðardóm.
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24. gr.
Þegar Félagsdómur fjallar um þær deilur, sem um ræðir. i 23. gr., skal hann

þannig skipaður:
1. Forseta og þeim tveim dómurum öðrum, sem skipaðir eru af Hæstarétti, eða

samkvæmt tilnefningu hans.
2. Einum dómara tilnefndum af rikisstjórninni og einum dómara tilnefndum af

Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja. Sömu aðilar tilnefna varamenn.
Varadómendur taka sæti aðalmanna í forföllum þeirra.
Að öðru leyti gilda ákvæði IV. kafla laga nr. 80/1938, um stéttarfélög og vinnu:'

deilur. eftir þvi sem þau eiga við.

25. gr.
Þegar frá eru tekin þau ágreiningsmál, sem um ræðir í 23. gr. og Félagsdómur

einn á aðild um, skulu hinir almennu dómstólar skera úr réttarágreiningi milli
ríkis eða sveitarstjórna og heildarsamtaka, einstakra starfsmannafélaga eða ein-
stakra starfsmanna. Heimilt skal þó aðilum að semja um gerðardóm.

VII. KAFLI
Kjaradómur.

26. gr.
Nú verður ágreiningur, sem um getur í 19. gr. 2. tl., ekki leystur með sátta-

tilraunum, og geta aðilar þá sameiginlega skotið honum til Kjaradóms.
i Kjaradómi skulu eiga sæti þrír menn, sem tilnefndir eru til þriggja ára í

senn, þannig: Félagsdómur tilnefnir formann dómsins og skal hann hafa lokið
embættisprófi i lögfræði, ríkisstjórnin tilnefnir einn dómanda og Bandalag starfs-
manna ríkis og bæja tilnefnir einn. Sömu aðilar tilnefna varamenn, sem taka sæti i
forföllum aðalmanna.

Áður en maður tekur til starfa í fyrsta sinn i dómnum, skal hann vinna eið
eða drengskaparheit að því að vinna dómsstörfin eftir beztu vitund.

27. gr.
Nú er ágreiningsmáli skotið til Kjaradóms, og skal þá hvor aðili tilnefna tals-

mann sinn fyrir dómnum. Tilnefni aðili ekki talsmann innan þess tíma, sem
formaður dómsins ákveður, skal ríkissáttasemjari tilnefna talsmann hans.

Að öðru leyti ákveður dómurinn sjálfur meðferð mála.

VIII. KAFLI
Kjaranefnd ríkisins.

28. gr.
Kjaranefnd rikisins skal skipuð sjö mönnum, tilnefndum til þriggja ára i senn.
Formaður og tveir nefndarmenn skulu vera hlutlausir og tilnefnir ríkissátta-

semjari þá, ríkisstjórnin tilnefnir tvo og Bandalag starfsmanna ríkis og bæja til-
nefnir tvo. Sömu aðilar tilnefna jafnmarga varamenn.

Fjalli Kjaranefndin um ágreiningsmál, sem félög ríkisstarfsmanna utan heiId-
arsamtakanna eiga aðild að, skal bæta í nefndina tveimur fulltrúum, öðrum til-
nefndum af ríkisstjórninni, en hinum tilnefndum af því félagi eða þeim félögum,
sem 'Iðild eiga. Fjalli Kjaranefndin um ágreiningsmál, sem varða starfsmenn
sveitarfélaga, skal bæta í nefndina tveimur fulltrúum, og tilnefnir sveitarstjórn
eða sveitarstjórnir sameiginlega annan, en hlutaðeigandi starfsmannafélag eða
félög tilnefna hinn. Verði eigi samkomulag um skipun fulltrúa samkvæmt þessari
málsgrein, tilnefnir ríkissáttasemjari hann.
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29. gr.
Nú verða atvik þau, að samningsumleitanir um gerð heildarkjarasamnings bera

ekki árangur, að þvi er varðar:
1. til hvaða launaflokks í samningi eða reglugerð skuli telja stöðu ákveðins

starfsmanns,
2. endurmat á stöðu starfsmanns, er leiði til hækkunar,
3. breytingar ákvæða um greiðslu fyrir yfirvinnu, eða sérlagar launabætur, sem

almenn ákvæði í heildarkjarasamningi taka ekki til,
og getur þá hvor aðili sem er skotið slíkum ágreiningsatriðum til Kjaranefnd-

ar ríkisins.
Kjaranefndin ákveður lausn ágreiningsins, og er ákvörðun hennar bindandi

fyrir aðila út gildistimabil heildarkjarasamnings.

30. gr.
Kjaranefnd ríkisins skal kveða upp úrskurði sína svo fljótt sem unnt er. Verði

úrskurður ekki kveðinn upp innan mánaðar frá því málið var lagt fyrir nefndina,
skal gera grein fyrir drættinum í úrskurði.

Ágreining, sem um ræðir í 29. gr., má ekki leitast við að leysa með neins
konar vinnustöðvun.

Kjaranefnd ríkisins ákveður sjálf málsmeðferð.

IX. KAFLI
Hverjir fara með samningsréttinn af hálfu ríkisins og sveitarfélaga.

31. gr.
Ríkisstjórnin getur, að fengnu samþykki Alþingis, gert heildarkjarasamninga

fyrir hönd rikisins.
Eigi þarf þó samþykki Alþingis að koma til, að því er varðar þau atriði, sem

Kjaranefnd ríkisins getur úrskurðað um samkvæmt 29. gr.
Ríkisstjórnin skýtur máli fyrir hönd ríkisins til Kjaranefndar rikisins.
Ríkisstjórnin getur eigi skotið ágreiningi til Kjaradóms samkvæmt ákvæðum

26. gr., nema samþykki Alþingis komi til.
Með samnings aðild af hálfu sveitarfélaga fara samtök, er sveitarfélög stofna

með sér, eða forráðamenn einstakra sveitarfélaga, sem til þess fá umboð. Skal
með reglugerð kveða nánar á um þetta efni.

X. KAFLI
Ákvæði til bráðabirgða.

32. gr.
Bandalag starfsmanna rikis og bæja og starfsmannafélög þau, er nú mynda

það, svo og Samband íslenzkra bankamanna og deildir þess við rikisbankana,
skulu öðlast samningsrétt við gildistöku laga þessara, þótt eitthvað kunni að
skorta á, að samtök þessi fullnægi skilyrðum 3. gr., enda geri þau innan árs frá
staðfestingu laganna félagslegar ráðstafanir til þess að uppfylla téð skilyrði fyrir
viðurkenningu.

Ákvæði í lögum, þingsályktunum Alþingis eða önnur ákvæði um að starfskjör
skuli ákveðin af Alþingi eða stjórnvöldum, skulu ekki koma i veg fyrir, að samn-
ingar verði gerðir samkvæmt ákvæðum laga þessara.
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XI. KAFLI
Ýmis ákvæði.

33. gr.
Við samningu reglugerða samkvæmt lögum þessum, svo og við endurskoðun

þeirra, skal haft samráð við Bandalag starfsmanna ríkis og bæja.

34. gr.
Með lögum þessum eru numin úr gildi lög nr. 33 3. nóvember 1915, um verk-

fall opinberra starfsmanna.
35. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Inngangur.

Óskir opinberra starfsmanna um samningsrétt eru jafngamlar samtökum þeirra.
Þær eru byggðar á eðlilegri réttlætiskennd, og studdar sögulegum rökum. Skipun
nefndar til að athuga mál þetta var veitt óskipt athygli, og árangurs af nefndar-
starfinu er beðið með eftirvæntingu.

Nú. þegar sýnt er að samstaða nefndarinnar í heild fæst ekki um álit og til-
lögur. reynist óhjákvæmilegt að við gerum örstutta grein fyrir almennu viðhorfi
til málsins og skýrum aðalatriði þau, sem okkur greinir á um við aðra nefnd-
armenn.

Rétt er og skylt að gera sér grein fyrir þróun þeirri, sem orðið hefur í sam-
skiptum launþega og vinnuveitenda hér á landi, að því er varðar ákvarðanir um
kaup og kjör. Enn fremur fyrir þeim lögum íslenzkum, sem ákvæði hafa um sam-
skipti opinherra starfsmanna og vinnuveitenda þeirra, svo og sérákvæðum laga
varðandi opinbera starfsmenn í heild eða einstaka starfshópa þeirra.
Í því efni þarf að hafa hugfast hvernig háttað er ráðningu til starfa hjá

íslenzka ríkinu og stofnunum þess, hjá sveitastjórnum og ýmsum sjálfstæðum
opinberum stofnunum, og að þessu öllu athuguðu gera sér yfirlit um hver sé
réttarstaða þessara launþega, eins og málum þessum er nú skipað.

Þróun hér á landi.
Barátta verkalýðsfélaganna íslenzku fyrir því að fá viðurkenndan rétt sínn

til samninga um kaup og kjör fyrir félagsmenn sína er í meginatriðum vel þekkt.
Hún var oft harðsnúin og fórnfrek. Svo virðist, að frá upphafi íslands byggðar
hafi verið viðtekin regla, að sá, er vildi tryggja sér frjálsan þegn til vinnu, gerði
um það samkomulag við væntanlegt hjú, hvaða verði vinnuafl þess skyldi keypt,
þ. e. húsbóndi gerði persónulegan samning við hjú sitt.
Í íslenzkri löggjöf gegnum aldirnar finnast því ákvæði um ýmislegt varðandi

samskipti húsbænda og hjúa, þ. e. um réttindi þeirra og skyldur, og sýnir það
að löggjafinn taldi rétt að tryggja lágmarksréttíndi hjúa, þó að þau ættu ekki sem
stétt sérstaklega kjörna fulltrúa við lagasetninguna.

Fábreyttir atvinnuhættir og fátækt þjóðarinnar girtu fyrir möguleika hjúanna
- vinnufólksins - til að leita betri kjara og kaups með frjálsum hætti, fjötrar eins
og átthagabönd fylgdu niðurlægingu þjóðarinnar og kúgun erlends valds.

Aldagömul hefð um ráðningarhætti launamannsins hélzt eftir að þjóðin fór
að rétta úr kútnum, og ný atvinnutækí komu til sögunnar við sjávarsíðuna. Vald
vinnuveitanda ns til að ráða kaupi leiddi til óviðunandi lífskjara fyrir launþega.
Var ekki aðeins um að ræða lág laun, heldur og lélega aðbúð, lítilfjörlegt fæði,
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dýrar vörur o. s. frv., þ. e. algert öryggisleysi og örbirgð tómthúsfólksins. Slíkt
ófrelsi samfara ósæmilegum lífskjörum gat eigi staðizt til lengdar.

Sjálfstæðisbarátta þjóðarinnar var sleitulaus. Fjötrar urðu óþolandi frjáls-
huga fólki. Öll þróun hneig því í eina átt.

Lífsnauðsyn þjappaði saman hlutasjómönnum og eyrarvinnufólki, þeir sórust
í fóstbræðralag með nýju sniði, þeir urðu að halda hópinn, til þess að verja rétt
sinn til daglegs brauðs, þannig mynduðust verkalýðsfélög.

Vinnuveitendur neituðu að viðurkenna rétt slíkra samtaka til að semja um
kaup og kjör. Þau viðbrögð leiddu til margvíslegra átaka, eftirminnilegustu og
hörðustu vinnudeilurnar voru háðar um samningsréttinn.

Löggjafinn sá nauðsyn þess að reyna að hafa mildandi áhrif á gang kaup-
gjaldsbaráttunnar, verkföll og verkbönn voru þjóðfélaginu dýr, og árið 1925 voru
sett lög um sáttatilraunir i vinnudeilum.

Árið 1938 voru sett lög um stéttarfélög og vinnudeilur, og fjallar fyrsti kafli
þeirra um réttindi stéttarfélaga og afstöðu þeirra til atvinnurekenda, og segir svo
í 1. gr. laganna: "Rétt eiga menn á að stofna stéttarfélög og stéttarfélagasambönd
í þeim tilgangi að vinna sameiginlega að hagsmunamálum verkalýðsstéttarinnar og
launtaka yfirleitt."

Á þennan veg staðfesta lög þessi, að ákvæði stjórnarskrárinnar um félagafrelsi
nái til hagsmunasamtaka launþega, en með þrotlausri baráttu sinni fyrir samnings-
réttinum, og ótal sigrum, m. a. staðfestum með skriflegum samningum, höfðu verka-
lýðsfélögin sótt þennan rétt í greipar harðvitugra atvinnurekenda, án þess að njóta
aðstoðar löggjafarvaldsins.

Launþegar hins opinbera.
Árið 1915voru samþykkt á Alþingi lög um verkfall opinberra starfsmanna, þau

sem enn gilda. Ólíku er saman að jafna um rekstur ríkisins og sveitafélaga þá og
nú, ríkisstarfsmenn voru þá nær eingöngu embættismenn eins og launalögin frá
1919 bera með sér og starfsmenn sveitafélaga voru þá ekki margir. En þrátt fyrir
það mætti frumvarp þetta harðri andstöðu á Alþingi, og var þar fremstur i flokki
hinn frjálshuga og víðsýni þáverandi landlæknir Guðmundur Björnsson.

Enginn mótmælir því, að þróun þjóðfélagsins hafi orðið stórfelld síðan á árum
fyrri heimsstyrjaldarinnar, þvert á móti virðist samkeppni um það að færa heim,
sanninn um "byltingu á sviði efnahags-, atvinnu- og félagsmála".

Ríkisvaldið hefur fært mjög út kvíarnar og liggja til þess ýmsar ástæður.
Fjáröflun þess fer ekki lengur fram með álagningu skatta og tolla eingöngu, heldur
og með rekstri verzlunar, iðnfyrirtækja og ýmsra aukagjalda. sem kosta aukna
innheimtu. Löggjöf hefur verið sett um félagslega aðstoð og vernd til handa þegn-
unum í ýmsum greinum, s. s. barnavernd, tryggingar, sjúkrahúsrekstur o. s. frv.,
o. s. frv. Frá árinu 1928 má segja, að afskipti og verkefni hins opinbera hafi sífellt
farið vaxandi, og á það við bæði um ríkisvaldið og sveitarfélögin.

Samskipti stjórnarvalda og starfsmanna hafa ekki breytt um svip i jafnríkum
mæli þó að miðað hafi í áttina. Gamli hátturinn, sem áður var vikið að um ráðn-
ingarkjör starfsfólksins, hélzt óbreyttur til 1945, þ. e. ráðherrar og forstjórar réðu
fólkið persónulega til starfa og ákváðu laun þess og önnur starfskjör.

Ærinn mismunur varð því á launum og öðrum starfskjörum, ekki aðeins milli
stofnana, heldur og innbyrðis í sömu stofnun, persónulegra sjónarmiða af ýmsri
gerð gætti oft miklu meira en mats á störfunum. Ýtti þetta mjög undir starfs-
fólkið að stofna sín hagsmunafélög.

Elztu félögin höfðu varðað veginn og brotið ísinn, hin yngri sigldu í kjölfarið.
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja var stofnað og sneri sér til ríkisvaldsins með
sameiginlegar óskir og kröfur, en um launa- og kjaramál bæjarstarfsmanna varð
Starfsmannafélag Reykjavíkurbæjar brautryðjandinn.
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Ári eftir að B.S.R.B. var stofnað, - eða i júní 1943 -, var sett á laggirnar
nefnd til þess að endurskoða gildandi launalög, sem voru frá árinu 1919, og hlaut
bandalagið þá viðurkenningu ríkisvaldsins sem aðili ríkisstarfsmanna með þeim
hætti, að tveir nefndarmenn af 7 voru skipaðir samkvæmt tilnefningu þess.

Nefnd þessi lauk störfum í okt. 1943 og skilaði áliti á öndverðu ári 1944, en
vegna stjórnmálalegra aðstæðna atvikaðist svo, að tillögur hennar voru ekki fluttar
i frumvarpsformi af ríkisstjórn, heldur samdi bandalagið frumvarp til launalaga i
samræmi við álit nefndarinnar, og fékk fjóra þingmenn, sinn úr hverjum stjórn-
málaflokki, til að flytja það á haustþingi 1944.

44. gr. þess frumvarps var þannig orðuð:
"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:'

Eins og alkunnugt er varð endanleg afgreiðsla sú, að i stað orðsins "semja"
kom orðið "fjalla".

Má heita undantekningarlaust, að þessa ákvæðis hafi síðan verið gætt af hálfu
stjórnarvalda. enda var það endurtekið i lögum um réttindi og skyldur starfsmanna
ríkisins.

Í sambandi við meðferð og afgreiðslu beggja þessara laga, var sett fram ósk
um gerðardóm til að skera úr um þau ágreiningsatriði, "sem upp kunna að koma
út af lögum, samningum og reglugerðum, er varða starfskjör starfsmanna ríkis
og bæja og ákvörðun einstakra starfsmanna í launaflokka, sem ekki næst sam-
komulag um milli aðila", eins og segir í samþykkt frá 4. þingi bandalagsins, sem
haldið var um haustið 1944, einmitt eftir að frumvarp til launalaga hafði verið
flutt, sem áður getur.

Eigi þykir ástæða: til að tína upp ákvæði úr ýmsum öðrum lögum, er varða
réttarstöðu opinberra starfsmanna, ýmist sem heildar eða sem starfshópa, en þar
finnast ákvæði, sem áhrif munu hafa á setningu reglugerðar samkv. lögum þeim
um samningsrétt, er sett verða.

Rétt er þó að geta þess, að með ákvæðum um Starfsmannaráð. er sett hefur
verið á fót við Landssímann, hefur verið stigið mikilvægt spor i þá átt að viður-
kenna rétt starfsmanna til þess með félagslegum hætti að hafa áhrif á afgreiðslu
mála varðandi stjórn og starfskjör. Er þar um að ræða athyglisverða tilraun til
þess að rýmka réttinn til samninga milli stjórnarvalds og starfsfólks.

Eigi þykir heldur á þessu stigi málsins ástæða til að bæta við þær upplýsingar
um þróun þessara mála i nágrannarikjunum, sem fram koma í almennum inngangi
nefndarinnar, enda mála sannast, að innanlands þróunin ætti að vera nærtækari og
áhrifaríkari við skoðanagerð um lausn samningsréttarmálsins.

Hvers vegna er þjóðfélaginu hættulegra að ritvélin í Gutenberg standi ónotuð
heldur en prentvélin?

Hvers vegna má loftskeytamaður leggja niður vinnu og stöðva rikisskipið, en
radioviðgerðarmaður landssímans má það ekki?

Hvers vegna má skipstjórinn á strandferðaskipinu hefja vinnustöðvun, en
bókarinn sem reiknar út launin hans má það ekki?

Báðir greiða iðgjald i sama lífeyrissjóðinn, báðir taka laun sin úr hendi sama
gjaldkera.

Þessar spurningar og aðrar álíka geta orðið ærið áleitnar, og svörin við þeim
virðast einföld og augljós, að jafna þurfi metin.

Tillögur okkar eru miðaðar við að leiðrétta nokkuð misrétti það, sem nú rikir,
án þess að hagsmunum þjóðfélagsins sé teflt i nokkurn voða.
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Um einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Gert er ráð fyrir, að lögin taki til þeirra launþega, sem bannað er að hefja
verkfall samkv. lögum um verkfall opinberra starfsmanna nr. 33 3. nóv. 1915, þar
sem önnur félög launþega hafa fengið samningsréttinn staðfestari með lögum um
stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80 11. júni 1938. En í 1. gr. laga nr. 33 3. nóv. 1915
segir svo: "Hver sá, er sjálfur tekur þátt i verkfalli, enda skyldi starfið unnið sam-
kvæmt embættisskyldu eða sem sýslan i þarfir landsins, Landsbankans, spítala,
sveitar, sýslu eða kaupstaðar". Eigi verður talið, að hér um sé gildandi nein alls-
herjarregla. heldur að skapazt hafi viss hefð, og er við hana miðað, þ. e. að lögin
taki til þeirra, sem eru fastráðnir starfsmenn og mynda starfsmannafélög þau, sem
eru i B.S.R.B. Rétt þótti og, að þeir, sem vinna hliðstæð störf, falli undir lögin, þó
að lausráðnir séu, svo og þeir er stunda verklegt nám hjá hinu opinbera i iðn-
grein eða starfsgrein, þar sem stofnunin er ráðningaraðili.

Eigi þótti rétt að undanskilja embættismenn, jafnvel þó að þeir séu skipaðir
af forseta, þar sem engin lög eru um hverja forseti skipi i starf önnur en þau, sem
giltu meðan landið var undir konungsstjórn. Má nefna sem dæmi um handahóf i
þessu efni, að ráðuneytisstjórarnir eru ekki nema sumir skipaðir af forseta. Auk
þess eru ýmsir forseta skipaðir starfsmenn félagar innan B.S.R.B., og hefur verið
fjallað um starfskjör þeirra af samtökunum á sama hátt og annarra starfsmanna,
má þar nefna t. d. héraðslækna.

Rétt þótti að heimila fjármálaráðherra og sveitastjórnum að ákveða um að
lögin gætu náð til fleiri en taldir eru, ef atvik lægju til þess svo sem greinir i 2.
mgr., en undanteknir eru þeir einir, sem gegna störfum i nefndum, ráðum eða stjórn-
um, er eigi getur talizt aðalstarf, eða gegna umboðsstarfi eins og t. d. sveitar-
stjóranna.

Um 2. gr.
Um það. hvað átt er við með heildarkjarasamningi og kjarasamningi, visast til

ll. gr. Greinin tryggir aðilum, að gengið verði til samninga um tilgreind atriði, og
þarfnast ekki frekari skýringa.

Um 3. gr.
Greinin kveður á um, hvaða skilyrðum samtök starfsmanna skulu fullnægja,

til þess að fá samningsrétt samkvæmt lögunum. Ákvæðið um samningsrétt deildar
i starfsgreinar- eða stéttarfélagi er sett vegna þess, að starfandi eru félög, einkum
sérmenntaðs fólks, sem telja starfsmenn bæði í opinberri þjónustu og einkaþjónustu.
Eru a. m. k. sum þeirra aðilar að heildarsamtökum opinberra starfsmanna vegna
þeirra félaga sinna, sem eru í opinberri þjónustu. Rétt þykir, að Félagsdómur
skeri úr ágreiningi um, hvort starfsmannafélag fullnægir skilyrðum samnings-
réttar.

Um 4. gr.
Akvæðum greinarinnar er ætlað að tryggja, að jafnan sé ljóst, hvaða samtök

starfsmanna eiga rétt á þvi, að við þau séu teknir upp samningar samkvæmt lögun-
um. Gert er ráð fyrir, að sveitastjórnir geti falið samtökum sinum að koma fram
sem samningsaðiIi fyrir þær sameiginlega.

Um 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 6. gr.
Með launamálaráðuneyti er i gr. átt við það ráðuneyti, sem á hverjum Uma

kann að fara með launamál starfsmanna rikisins. Annars þarfnast gr. ekki skýringa.
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Um 7. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 8. gr.
Nauðsynlegt er talið að setja með reglugerð ákvæði um framkvæmd samn-

ingsgerðar, er taki til allra samninga samkvæmt lögum. Ætla verður, að samn-
ingaumleitanir verði þungar í vöfum, ef margir menn taka þátt i þeim. Er tala
samningsmanna því takmörkuð við fimm frá hvorum aðila.

Um 9. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 10. gr.
Ákvæðum greinarinnar er ætlað að tryggja, að samningsumleítanír dragist ekki

óhæfilega lengi.
Um 11. gr.

Gert er ráð fyrir, að í heildarkjarasamningi sé samið um öll þau atriði, sem
varða starfsmenn almennt, bæði varðandi laun og önnur starfskjör, en kjara-
samningar séu gerðir fyrst og fremst um sérmál einstakra starfsstétta og starfshópa.

Skrásetning samninga í launamálaráðuneytinu á að tryggja, að þar liggi jafnan
fyrir upplýsingar um alla gildandi samninga, bæði að því er varðar starfsmenn
ríkisins og sveitarfélaga.

Þarfnast ekki skýringa.
Um 12. gr.

Um 13. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 14. gr.
Gert er ráð fyrir, að sáttatilraunir hefjist með tvennum hætti. Annars vegar

að aðilar komi sér saman um að vísa máli til sátta, hins vegar að sáttasemjari
hefji sáttatilraunir, án þess að fyrir liggi krafa frá aðilum, ef samningaumleitunum
hefur verið hætt samkvæmt kröfu annars hvors aðila skv. 10. gr.

Um 15. gr.
Talið er eðlilegt, að ríkissáttasemjari, samkvæmt lögum um stéttarfélög og

vinnudeilur, fari með sáttaumleitanir. Auk ákvæða þeirra laga eru hér talin nokkur
atriði, sem útiloka mann frá að gegna starfi sáttasemjara, en þá skal skipa sér-
stakan sáttasemjara,

Um 16. gr.
Rétt þykir, að aðalreglan um framkvæmd sáttaumleitana sé hin sama og sam-

kvæmt lögum um stéttarfélög og vinnudeilur.

Um 17. gr.
Þarfriast ekki skýringa.

Um 18. gr.
Ekki þykir eðlilegt, að aðrir greiði atkvæði um sáttatillögu en þeir, sem mál

snertir, og eru félagar í þeim samtökum, sem með samningsrétt fara. Þá þykir rétt,
að uni framkvæmd atkvæðagreiðslu gildi reglur laganna um stéttarfélög og vinnu-
deilur, en þó er aðilum heimilt að semja um nánari reglur. Loks heimilar greinin
sáttasemjara að láta heildaratkvæðatölu í fleiri en einum samtökum skera úr um
sáttatillögu. Ætti þetta að geta orðið til þess, að fyrr fáist lausn á deilu og auk
þess stuðlað að æskilegu samræmi í samningum um sams konar atriði. Ætið skal
þó sáttasemjari rökstyðja ákvörðun sína um slíka atkvæðagreiðslu.

Um 19. gr.
Í 1. tl. gr. er vinnustöðvun bönnuð, ef ágreiningsefni varðar samning, sem

gerður hefur verið samkvæmt lögunum, hvort heldur það varðar form hans eða
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efni. Verður að sjálfsögðu að leggja ágreining um túlkun gerðra samninga undir
úrskurð hlutlauss aðila, sbr. nánar 23. gr. í 2. tl. er vinnustöðvun bönnuð, ef
ágreiningsefni varðar samningsgerð, þar til sáttaumleitunum er lokið, uppsagnar-
frestur starfa liðinn og gildistími eldri samnings á enda. Ágreiningsatriðum skv.
þessum tölulið geta aðilar, ef þeir koma sér saman um það, skotið sameiginlega til
úrskurðar Kjaradóms, sbr. 26. gr.

Að öðru leyti þarf greinin ekki skýringa við.

Um 20. gr.
f 1. og 2. tl. gr. er greint, hvað sé vinnustöðvun, þ. e. verkfall eða verkbann,

samkvæmt lögunum, og þarfnast það varla frekari skýringar. ÞÓ skal fram tekið
varðandi 2 mgr. bæði 1. og 2. tl., að engin almenn ákvæði munu vera í íslenzkum
lögum um útilokunaraðgerðir (boycott), en þær aðgerðir, sem hér um ræðir, má
að sjálfsögðu ekki framkvæma með neinum þeim hætti, sem fer i bága við önnur
gildandi lög.
í 3. tl. gr. er kveðið á um bann við því, að starfsmenn taki upp störf þeirra,

sem lögleg vinnustöðvun samkvæmt lögunum tekur til.

Um 21. gr.
Greinin fjallar um það, hvernig hefja skal verkfall eða verkbann. Samkvæmt

lögum er uppsagnarfrestur ríkisstarfsmanna almennt 3 mánuðir og sama mun
yfirleitt gilda um starfsmenn sveitarfélaga. Þess munu einhver dæmi, að 6 mánaða
uppsagnarfrestur sé tilskilinn i skipunar- eða ráðningarbréfum, en lausráðnir
starfsmenn sæta ekki sérstökum uppsagnarfresti almennt. Þá ber á það að líta, að
opinberum starfsmönnum verður ekki sagt upp starfi, meðan þeir brjóta ekki af
sér, þ. e. hafa ráðningu ævilangt eða til lögmæltra aldursmarka, og verður þvi ekki
breytt með þessum lögum. Af þeim sökum, sem hér að framan greinir, sýnist ekki
verða hjá því komizt, að vinnustöðvun hefjist með uppsögn starfa. Er þetta einkum
ljóst, að því er varðar verkbann af hálfu stjórnvalds, þar eð deila um kaup og
kjör getur ekki réttlætt, að starfsmönnum sé sagt upp, nema sérstök ákvæði komi
til. Er sú leið valin hér, að uppsagnarfrestur samkvæmt ákvæðum greinarinnar sé
ávallt 3 mánuðir, gagnkvæmt. Verður því hér um að ræða sérstaka heimild stjórn-
valda til þess að segja starfsmönnum upp starfi, þegar svo stendur á, sem segir
i upphafi gr. Hins vegar er undirstrikað í niðurlagi gr., að ráðningarsambandi aðila
sé ekki endilega slitið með uppsögn skv. þessari gr., þar sem starfsmönnum er
tryggður réttur til síns fyrra starfs, þegar vinnustöðvun lýkur, og mun það mjög
i samræmi við það, sem tíðkast um vinnudeilur stéttarfélaga almennt i fram-
kvæmd.
Í gr. eru samningsbærum samtökum starfsmanna heimiluð afskipti af upphafi

verkfalls með þvi, að þau mega afla uppsagna félagsmanna og koma þeim á fram-
færi. Þetta ákvæði er eðlilegt, þar sem samtökin munu að sjálfsögðu hafa allan
veg og vanda af framkvæmd vinnustöðvunar.

Þá er stjórnvaldi óheimilt samkvæmt gr. að áskilja lengri uppsagnarfrest af
hálfu starfsmanna en 3 mánuði, ef ágreiningur varðar heildarkjarasamning, enda
eru þeir svo þýðingarmiklir fyrir starfsmenn almennt, að nauðsynlegt er að tryggja
framgang þeirra, án ónauðsynlegra tafa.

Óhjákvæmilegt er, að ávallt sé haldið uppi vissri þjónustu, sem varðar öryggi
borgaranna og eign þeirra. Í gr. er ákveðið, að skipan þessara mála, meðan vinnu-
stöðvun stendur yfir, verði ákveðin með reglugerð.

Um 22. gr.
1gr. er aðeins undirstrikað það, sem leiðir af almennum reglum, að samtökum

starfsmanna berað bæta það fjárhagstjón, sem leiða kann af samníngsroíum
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eða ólögmætum aðgerðum, sem þeim verður gefin sök á, hliðstætt þvi. er gildir um
önnur stéttarfélög.

Um 23. gr.
Viðfangsefni gr. er að ákveða, hvaða aðili skuli túlka samninga samkvæmt

lögunum, ef ágreiningur verður. Þar eð til er í landinu stofnun, sem fjallar um
slík mál varðandi samninga annarra stéttar samtaka, Félagsdómur, þykir einsýnt
að fela honum hliðstætt verkefni samkvæmt þessum lögum. Rétt þykir þó að
heimila gerðardóm, ef aðilum þykir það hagkvæmt. Mál þau, sem Félagsdómi
eru falin, má aldrei reyna að leysa með vinnustöðvun.

Um 24. gr.
Í gr. er ákveðið að þegar Félagsdómur fjallar um mál samkvæmt lögunum,

skuli í stað þeirra dómara, sem Alþýðusamband íslands og Vinnuveitendasam-
band íslands skipa, koma dómarar tilnefndir af ríkisstjórninni og Bandalagi starfs-
manna ríkis og bæja. Rétt þykir, að ákvæði laga um stéttarfélög og vinnudeilur
varðandi störf Félagsdóms gildi hér svo sem við á.

Um 25. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 26. gr.
Greinin gerir ráð fyrir nýrri stofnun, Kjaradómi. Málefni þau, sem til hans

verður skotið, má öll reyna að leysa með vinnustöðvun, en ætla má, að oft teljist
æskilegra eða hagfelldara að fá úr þeim leyst með öðrum hætti. Málum verður því
aðeins skotið til Kjaradóms, að aðilar komi sér saman um það og geri það sam-
eiginlega.

Um 27. gr.
Ákvæði gr. miða að því að tryggja nauðsynlega málsútlistun fyrir Kjaradómi,

og er þvi mælt svo fyrir, að aðilar skuli hafa þar hvor sinn ákveðna talsmann.
Að öðru leyti er meðferð mála lögð i vald dómsins, þannig að henni má haga svo
sem henta þykir eftir eðli máls.

Um 28. gr.
Greinin gerir ráð fyrir, að stofnuð verði Kjaranefnd rfkisins. Ekki sýnist

ástæða til sérstakra skýringa á þvi, hvernig skipun hennar skal háttað.

Um 29. gr.
Í gr. eru talin upp þau atriði, sem hvor aðila, sem er, getur skotið til úrskurðar

Kjaranefndar, ef ágreiningur verður um þau, þegar gera skal heildarkjarasamning,
en þau eru þess eðlis, að aðeins mun um þau fjallað í slíkum samningum. Samkv.
30. gr. 2. mgr. má ekki leitast við að leysa slíkan ágreining með vinnustöðvun,
enda má ætla, að hann snerti að jafnaði mjög fáa starfsmenn, og þvi vafasamt að
heimila jafnalvarlegar aðgerðir og vinnustöðvun til þess að knýja fram lausn.
Er því sú leið valin hér að leggja þau undir mat hlutlauss aðila.

Um 30. gr.
Sjá það, er segir um 29. gr. Þarf ekki frekari skýringa.

Um 31. gr.
Af ákvæðum 41. gr. stjórnarskrárinnar leiðir tvímælalaust, að heildarkjara-

samningar, þar sem launakjör starfsmanna ríkisins yfirleitt eru ákveðin, þurfa að
hljóta samþykki Alþingis, eða að minnsta kosti að vera gerðir með heimild frá
þvi. Af þessu leiðir, að ríkisstjórnin getur heldur ekki skotið máli til Kjaradóms,
nema með samþykki Alþingis, þar sem úrskurður hans bindur aðila sem samningur.
Hins vegar verður að ætla, að þau deiluatriði, sem Kjaranefnd ríkisins á úrskurð-
arvald um, séu að öllum jafnaði tiltölulega smá, miðað við sjálfan heildarkjara-
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samninginn, og að öllum jafnaði aðeins innbyrðis samræming samningsákvæða.
Eru 2. og 3. mgr. greinarinnar byggðar á því, að um slík atriði megi, þrátt fyrir
nefnt stjórnarskrárákvæði, leysa án þess, að þau séu borin undir Alþingi, enda
yrði það svo þungt í vöfum, að það yrði samningsréttinum alger fjötur um fót.

Í 5. mgr. er samnings aðild sveitafélaga fengin samtökum þeirra, eða forráða-
mönnum, sem til þess fá umboð. Kveða þarf nánar á um heimild sveitafélaga í
þessu efni, og hefur þótt rétt að ákveða, að það skuli gert með reglugerð.

Um 32. gr.
Í 1. mgr. er þeim samtökum opinberra starfsmanna, sem raunverulega hafa

farið með kjaramál þeirra til þessa, veittur samningsréttur samkvæmt lögunum.
Rétt þykir að veita samtökum þessum frest til þess að bæta úr þvi, sem á kynni að
skorta .. að þau fullnægi skilyrðum laganna til samningsréttar. Fresturinn er ákveð-
inn eitt ár, sem ætti að vera fullnægjandi.

Ákvæði 2. mgr. er nauðsynlegt, m. a. af þvi, að fyrstu heildarkjarasamningarnir
samkvæmt lögunum hljóta að verða gerðir meðan launalög eru enn i gildi.

Um 33. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 34. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 35. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Fylgiskjal II.

Frumvarp til laga um samningsrétt opinberra starfsmanna.

I. KAFLI
Grundvallaratriði.

1. gr.
Laun opinberra starfsmanna skulu ákveðin með heildarsamningi milli Banda-

lags starfsmanna rikis og bæja annars vegar og fjármálaráðherra fyrir hönd rfkis-
sjóðs hins vegar.

2. gr.
Opinberir starfsmenn samkvæmt lögum þessum teljast þeir einir, sem skipaðir

eru, settir eða ráðnir í þjónustu ríkisins, ríkisstofnana og atvinnufyrirtækja ríkis-
ins með þriggja mánaða uppsagnarfresti hið minnsta, ef heimilt er að segja þeim
upp starfi, enda verði starf þeirra talið aðalstarf.

3. gr.
Rétturinn til að fá laun sín ákveðin með heildarsamningi samkvæmt lögum

þessum tekur ekki til ráðherra, hæstaréttardómara, biskups, saksóknara, ráðuneytis-
stjóra, yfirsakadómara, fræðslumálastjóra, skattstjóra, prófessora, ambassadora,
vegamálastjóra, vita- og hafnarmálastjóra, tollstjóra, borgardómara, borgarfógeta,
sýslumanna og bæjarfógeta, presta, bankastjóra ríkisbankanna, forstjóra ríkisstofn-
ana og forstjóra atvinnufyrirtækja, sem ríkið rekur.

4. gr.
Heildarsamningur skal taka til fastra launa og vinnutíma svo og launa fyrir

yfirvinnu. Undir samningsréttinn falla hins vegar ekki lifeyrisréttindi, hlunnindi,
aukatekjur. orlofsréttur, réttur til kaups i veikindaforföllum og annað þess konar.
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Ákvarðanir um breytingar á starfskjörum. sem ekki heyra undir heildarsamn-
ing, skulu eigi teknar nema að undangengnu samráði við stjórn Bandalags starfs-
manna ríkis og bæja.

II. KAFLI
Gildistími samnings og viðræður.

5. gr.
Heildarsamningur skal vera skriflegur og gerður til a. m. k. tveggja ára i senn.

Skal samningstfminn að jafnaði bundinn við 1. okt. Ákveða skal i heildarsamningi,
að sé honum eigi sagt upp að fyrsta samningstímabilí loknu skuli hann framlengj-
ast um a. m. k. eitt ár i senn með óbreyttum uppsagnarfresti.

6. gr.
Uppsagnarfrestur á heildarsamningi má ergi vera skemmri en þrir mánuðir.

Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur. Samningsuppsögn skal vera skrifleg.

7. gr.
Sá aðili. er sagt hefur upp heildarsamningi, skal áður en tvær vikur eru liðnar

frá uppsögninní senda gagnaðila tillögur sínar um nýjan samning og krefjast við-
ræðna. Skulu samningsviðræður teknar upp þegar i stað og viðræðufundir haldnir
eigi sjaldnar en einu sinni í viku.

III. KAFLI
Sáttameðferð.

8. gr.
A hvaða stigi samningsviðræðna sem er getur hvor aðili um sig visað deilunni

til meðferðar sáttasemjara ríkisins. Þegar einn mánuður er eftir af uppsagnar-
frestinum skal sáttasemjari taka deiluna til meðferðar og reyna að koma á sáttum,
hafi deilunni ekki áður verið vísað til hans eða samningar tekizt fyrir þann tíma.

9. gr.
Sáttasemjari getur borið fram miðlunartillögu í deilunni og skal hún að jafn-

aði koma fram áður en samningurinn rennur út.
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja tekur afstöðu til miðlunartillögunnar við

leynilega allsherjaratkvæðagreiðslu einstaklinga innan bandalagsins, er standi yfir
a. m. k. 24 klst. á hverjum stað þar sem atkvæði eru greidd. Atkvæðagreiðslan fer
fram undir yfirstjórn og eftirliti sáttasemjara. Um það hvort miðlunartillaga telst
samþykkt eða felld gilda reglur laga um stéttarfélög og vinnudeilur.

Fjármálaráðherra greiðir fyrir hönd ríkissjóðs atkvæði um miðlunartillögu. Skal
hann greiða atkvæði sitt leynilega áður en allsherjaratkvæðagreiðslunni innan
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja lýkur.

10. gr.
Sáttameðferð lýkur þegar annarhvor samningsaðila skýtur deilunni til kjara-

dóms.
IV. KAFLI

Kjaradómur.
11. gr.

Þegar uppsagnarfrestur er runninn út án þess nýr heildarsamningur hafi verið
gerður, getur hvor aðili um sig vísað deilunni til Kjaradóms. Kjaradómur leiðir
ágreiningsefnin til lykta, og skal úrlausn hans gilda sem samningur milli aðilanna
frá 1. degi næsta mánaðar eftir að úrskurður dómsins er kveðinn upp, unz tvö ár
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eru liðin frá þvi fyrri samningur rann út. Sé dómbundnum samningi eigi sagt upp
með þriggja mánaða fyrirvara, framlengist hann um eitt ár í senn með sama
uppsagnarfresti.

12. gr.
Greiða skal laun eftir heildarsamningi, sem genginn er úr gildi, meðan nýr

samningur er ekki gerður. Þó er heimilt að semja svo um, að nýr samningur gerður
eftir lok uppsagnarfrests verki aftur fyrir sig.

Ef þrír mánuðir líða frá lokum uppsagnarfrests án þess nýr samningur sé
gerður og án þess að deilan sé lögð fyrir Kjaradóm, og skal þá samningsuppsögnin
fallin úr gildi.

13. gr.
Aðilar skulu leggja ágreiningsefni sín skilmerkilega fyrir Kjaradóm. Um hvert

atriði hins væntanlega kjarasamnings skulu þeir taka skýrt fram, á hvað þeir
vilji fallast, hvaða kröfur þeir geri og um hvaða atriði þeir séu sammála. Hvor um
sig skal leggja fram greinargerð með rökstuðningi fyrir kröfum sínum og sjónar-
miðum.

Kjaradómi skal óheimilt að fara út fyrir kröfur samningsaðilanna í úrlausnum
sínum.

14. gr.
Kjaradómur skal skipaður sex mönnum til fjögurra ára í senn. Formaður

dómsins skal tilnefndur af Hæstarétti, en hver eftirtalinna aðila tilnefnir einn
dómara: Félagsdómur. sáUasemjari ríkisins, Hagfræðingafélag Íslands, fjármála-
ráðherra og Bandalag starfsmanna ríkis og bæja. Sömu aðilar tilnefna hver um
sig einn mann til vara. Meiri hluti atkvæða ræður úrslitum i dóminum. Dómara
er óheimilt að taka við fyrirmælum frá þeim aðila, er tilnefndi hann, varðandi
afstöðu til mála, sem dómurinn á að leysa úr.

Kjaradómur skal kveða upp rökstuddan úrskurð um heildar samning innan
þriggja vikna frá því deilan var lögð fyrir hann.

Kjaradómur setur sér sjálfur starfsreglur.

15. gr.
Við úrlausnir sínar skal Kjaradómur leggja eftirfarandi atriði til grundvallar:

a. hvort kaupmáttur launa opinberra starfsmanna og afkoma þeirra að öðru leyti
hafi batnað eða versnað frá því síðasti heildar samningur var gerður.

b. hvort aðrar stéttir hafi fengið kjarabætur eða launahlutföll breytzt.
c. hvort hlutdeild launþega í heild í þjóðarframleiðslunni hafi vaxið eða minnkað.
d. hvernig horfir með afkomu þjóðarbúsins.

Kjaradómi er heimilt að afla sér gagna og upplýsinga af sjálfsdáðum. Dómur-
inn getur kvatt sérfræðinga til starfa fyrir sig og krafizt þess, að embættismenn og
ríkisstofnanir veiti dóminum þær upplýsingar, sem nauðsyn ber til.

V. KAFLI
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja.

16. gr.
Allir opinberir starfsmenn, sbr. þó 3. gr., eiga rétt á því að vera meðlimir

Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, annaðhvort sem beinir meðlimir sem ein-
staklingar ellegar sem meðlimir félaga, er rétt eiga til að vera í bandalaginu. Um
rétt einstaklinga og félaga til að vera meðlimir bandalagsins fer að öðru leyti eftir
samþykktum þess.

17. gr.
Allir opinberir starfsmenn, sbr. þó 3. gr., eru bundnir af heildarsamningi hvort

sem þeir eru meðlimir Bandalags starfsmanna ríkis og bæja eða ekki.
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18. gr.
Akvarðanir um samningsuppsögn og samningsgerð af hálfu Bandalags starfs-

manna ríkis og bæja skulu eigi gildar nema þær séu teknar á stjórnarfundi og
samþykktar þar með a. m. k. % hlutum greiddra atkvæða. Heimilt er þó með ein-
földum meirihluta greiddra atkvæða á bandalagsstjórnarfundi að ákveða, að um
þessi atriði skuli fara fram allsherjaratkvæðagreiðsla meðal opinberra starfsmanna
innan bandalagsins, og gilda þá úrslit atkvæðagreiðslunnar sem ákvörðun af hálfu
bandalagsins.

19. gr.
Við allar allsherjaratkvæðagreiðslur innan Bandalags starfsmanna rikis og

bæja samkvæmt lögum þessum hafa starfsmenn bæjar- og sveitarfélaga innan
bandalagsíns eigi atkvæðisrétt.

VI. KAFLI
Meðferð ágreiningsefna.

20. gr.
Félagsdómur dæmir i málum, sem rísa milli samningsaðila, út af kærum um

brot á lögum þessum og ágreiningi um skilning á heildarsamningi og gildi hans.
Þegar Félagsdómur dæmir í málum þessum skulu dómendur tilnefndir af

Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja og fjármálaráðherra taka sæti í dóminum i
stað dómenda tilnefndra af Alþýðusambandi Íslands og Vinnuveitendasambandi
fslands.

Bandalag starfsmanna rikis og bæja rekur mál fyrir Félagsdómi fyrir hönd
félaga og einstaklinga innan bandalagsins.

21. gr.
Agreiningur um það hvar opinberum starfsmanni skuli skipað i launa flokk

samkvæmt heildarsamningi heyrir undir Kjaranefnd. Nefndin skal skipuð þrem
mönnum til fjögurra ára i senn, einum tilnefndum af sáttasemjara ríkisins og
er hann formaður, einum tilnefndum af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja og
einum tilnefndum af fjármálaráðherra. Sömu aðilar skipa hver um sig einn mann
til vara.

Úrlausn Kjaranefndar er bindandi fyrir báða aðila og verður henni eigi skotið
til dómstóla. Úrlausnin gildir, unz nýr heildarsamningur er gerður.

VII. KAFLI
tmis ákvæði.

22. gr.
Allur kostnaður við framkvæmd laga þessara greiðist úr rfkissjóði,

23. gr.
Heimilt er að ákveða með reglugerð, að um samningsrétt fastra starfsmanna

bæjar- og sveitarfélaga fari á hliðstæðan hátt og samningsrétt opinberra starfs-
manna samkvæmt lögum þessum.

24. gr.
M~ðlögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33 frá 3. nóv. 1915, um verkfall

opinberra starfsmanna, svo og öll önnur lagaákvæði er í bága fara við lög þessi.

25. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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VIII. KAFLI
Bráðabirgðaákvæði.

26. gr.
Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja er heimilt að segja upp gildandi ákvæðum

launalaga varðandi þá opinbera starfsmenn, er heildar samningur getur tekið til.
Skal uppsögnin gerð með a. m. k. þriggja mánaða fyrirvara og miðast við 1. okt.
1962. Þegar uppsögn hefur átt sér stað skal svo með fara sem þegar heildarsamn-
ingi er sagt upp.

Greinargerð.
Frumvarp þetta felur i sér þá meginbreytingu, að launakjör opinberra starfs-

manna skuli ákveðin með kjarasamningi í stað launalaga. Samningsaðildin fyrir
opinbera starfsmenn skal vera i höndum heildarsamtaka þeirra, Bandalags starfs-
manna ríkis og bæja. Er þetta gert til að forðast glundroða, meting, óvissu og
örðugleika i framkvæmd samningsgerðar, er myndi leiða af þvi að samningsréttur-
inn væri í höndum einstakra félaga eða starfshópa innan bandalagsins. Samnings-
aðild af hálfu ríkisvaldsins er hins vegar falin fjármálaráðherra.

Gert er ráð fyrir, að samningsrétturinn nái ekki til æðstu embættismanna
ríkisins og ekki til forstjóra ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja, sbr. 3. gr. frumvarps-
ins, þar sem þessir menn eru mjög háðir vilja ríkisvaldsins og eiga naumast samleið
með almennum launþegum i kjarabaráttunni. Yrði væntanlega að ákveða laun þeirra
með lögum eða einkasamningum.

Skilgreiningin á þvi hverjir teljast skulu opinberir starfsmenn samkvæmt
frumvarpinu er i 2. gr. þess. Er sú skilgreining nokkuð víðtæk og nær m. a. til
fastra starfsmanna atvinnufyrirtækja, sem ríkið rekur, og ríkisstofnana, en þar
undir heyra m. a. starfsmenn ríkisbankanna.

Heildarsamningurinn skal, skv. 4. gr., einungis taka til fastra launa og vinnu-
Uma svo og launa fyrir yfirvinnu. Önnur starfskjör, svo sem hlunnindi, auka-
tekjur, orlofsréttur og fleira þess konar, á hinn bóginn ákveðið á sama hátt og
áður. Verður að telja eðlilegt, að í fyrstu nái samningsrétturinn eingöngu til þýð-
ingarmestu grundvallaratriðanna. Síðar meir, þegar reynsla er fengin fyrir þessu
fyrirkomulagi, væri eðlilegt að færa samningsréttinn yfir á fleiri svið.
í II. og III. kafla frumvarpsins eru settar fram nokkrar grundvallarreglur

varðandi gildístíma samnings, uppsagnarfrests, kröfugerð, samningsviðræður og
sáttameðferð. Samningstíminn skal að jafnaði miðast við 1. okt. Er. rétt að velja
þennan Uma siðla árs til að launabreytingar valdi sem minnstri röskun á áætlun
fjárlaga. Jafnframt lægi þá fyrir vitneskja um það þegar fjárlög eru afgreidd á
haustin, hvort launabreytingar séu ákveðnar eða í vændum fyrir næstafjárhagsár.

Fari svo, að hvorki samningsviðræður né sáttameðferð leiði til samkomulags,
eiga samningsaðilar ekki um annað að velja en vísa málinu til Kjaradóms. Um
það fjallar IV. kafli frumvarpsins. Skal Kjaradómurinn skera úr ágreiningnum um
launakjörin og leiða samningsgerðina þar með til lykta. í þessu felst, að opinber-
um starfsmönnum er óheimilt að knýja fram nýjan heildarsamning með verkfalli.
Opinberir starfsmenn gegna mjög þýðingarmiklum þjónustustörfum i þjóðfélaginu,
þótt fáir séu. Er augljóst hversu gífurlegum óþægindum og óbætanlegu tjóni það
myndi geta valdið, ef slíkir menn gætu farið i verkfall. Má sem dæmi nefna lög-
regluna, starfsmenn rafstöðva, hjúkrunarkonur og lækna, starfsmenn pósts og
síma og svo framvegis. Verkfall opinberra starfsmanna gæti gjörsamlega lamað allt
þjóðlífið, gert ríkisvaldið máttlaust og landið stjórnlaust. Gegn slíku ástandi væri
ekki unnt að bregðast nema með þvi móti að stofns etja innlendan her. Áreiðan-
lega eru þeir fáir, sem myndu vilja kaupa verkfallsrétt opinberum starfsmönnum
til handa svo dýru verði.
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t frumvarpinu eru settar reglur um Kjaradóm, sem eiga að tryggja að dómurinn
sé hlutlaus, að dómurinn eigi greiðan aðgang að gögnum og upplýsingum og að
dómurinn grundvalli úrlausnir sínar á þeim atriðum, sem mestu máli skipta í
sambandi við launabreytingar.

Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja er með frumvarpinu veittur réttur til að
gera heildarsamning fyrir opinbera starfsmenn um launakjör þeirra. Af þeim sök-
um er nauðsynlegt að lögfesta jafnframt nokkrar grundvallarreglur um bandalagið
og rétt einstaklinga og félaga til að vera meðlimir þess á hliðstæðan hátt og gert
er með stéttarfélögin í I. kafla laga nr. 80 frá 1938, um stéttarfélög og vinnudeilur.
Reglur um Bandalag starfsmanna ríkis og bæja eru í V. kafla frumvarpsins.

Í VI. kafla frumvarpsins eru reglur um meðferð ágreiningsefna, er rísa kunna
með samningsaðilum. Aðalreglan er, að allur slíkur ágreiningur heyri undir Félags-
dóm. Ágreiningur um hvar starfsmanni skuli skipað í launaflokka heyrir þó undir
Kjaranefnd.

Gert er ráð fyrir i VII. kafla frumvarpsins, að launalögin gætu fallið úr gildi
og heildar samningur gengið í gildi 1. okt. 1962.

Frumvarpið kveður ekki á um samningsrétt fastra starfsmanna bæjar- og
sveitarfélaga, en heimilar að ákveða með reglugerð, að um samningsrétt þeirra fari
á hliðstæðan hátt og samningsrétt ríkisstarfsmanna samkvæmt frumvarpinu.

Fylgiskjal III.

Frumvarp að lögum um samningsrétt opinberra starfsmanna.
1. gr.

Lög þessi taka til starfsmanna ríkisins og sjálfstæðra stofnana á vegum þess,
svo og til starfsmanna sveitarfélaga. Um það, hverjir skuli teljast starfsmenn ríkis-
ins, fer samkvæmt því er segir i lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkis-
ins og með samsvarandi hætti fer eftir því sem við á um þá aðra opinbera starfs-
menn, sem að ofan greinir.

Eigi skulu þó lögin taka til þeirra starfsmanna ríkisins, sem hlotið hafa skipun
forseta íslands til embættis síns.

Þá taka lögin ekki til þeirra starfsmanna, er taka laun samkvæmt ákvæðum
kjarasamninga stéttarfélaga.

2. gr.
Samtök opinberra starfsmanna, sem tilgreind eru hér á eftir, eiga rétt á að

krefjast þess, að gengið verði til samninga við þau með þeim hætti, er í lögunum
greinir, um breytingar á lögákveðnum almennum launakjörum og starfskjörum
félagsmanna sinna, svo og um ákvörðun launakjara og star fskjara, sem ekki eru
ákvæði um í gildandi lögum eða reglugerðum, eða um ágreining um skilning og
framkvæmd á gildandi launaákvæðum og starfsreglum.

Með sama hætti eiga þeir aðilar, sem fara með samninga af hálfu ríkisins,
sjálfstæðra stofnana á vegum þess eða sveitarfélaga, rétt á að krefjast þess, að
samningar verði teknir upp.

3. gr.
Með samningsrétt af hálfu opinberra starfsmanna fara almenn samtök þeirra,

sem skulu mynda eina heild eða bandalag. Allir þeir opinberir starfsmenn, sem
lög þessi taka til, skulu eiga rétt á að verða aðilar að starfsgreinafélögum samtaka
þessara. enda skulu eigi aðrir en þeir, sem lögin taka til, eiga rétt á að taka þátt í
ákvörðunum samtakanna um málefni þau, sem lög þessi fjalla um.

Samtökin skulu ávallt tilkynna fjármálaráðuneytinu, svo og samtökum sveit-
arfélaga, um breytingar á skipulagi og starfsreglum sínum, þannig, að því sé unnt
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að fylgjast með að þeim skilyrðum sé fullnægt, að einstakir starfsmenn og starfs-
hópar geti með eðlilegum hætti gætt hagsmuna sinna innan samtakanna.

'Nú verður ágreiningur um það, hvort skipulags- eða starfsreglur umræddra
samtaka samrýmist ákvæðum þessarar greinar og má þá skjóta slíkum ágreiningi
til Kjaradóms.

4. gr;
Ef samninga er leitað um efni, sem aðeins varða félaga eða félög í einstökum

starfsgreinum, skal heildarsamtökunum heimilt að láta umboðsmenn þeirra félaga
fara með samninga, en skylt skal forsvarsmönnum heildarsamtakanna að taka
afstöðu til niðurstöðu samninganna. ef annarhvor samningsaðila óskar þess.

5. gr.
Af .hálfu ríkisins fer um meðferð samninga eftir reglum, sem fjármálaráð-

herra setur. Skal i þeim reglum m. a. greina. hverjar stofnanir teljast sjálfstæðar
stofnanir á vegum ríkisins og fari því sjálfar með samningsrétt, sbr. 1. gr. Ætíð
skal slík stofnun tilkynna fjármálaráðuneytinu, ef hún gengur til samninga um al-
menn launakjör eða starfskjör og skulu ákvarðanir af hálfu .stofnunar háðar sam-
þykki ráðuneytisin.s.

Með samninga af hálfu sveitarfélaga fara samtök. er sveitarfélög stofna með
sér, eða forráðamenn einstakra sveitarfélaga, sem til þess fá umboð. Skal með reglu-
gerð kveða nánar á um þetta efni.

6. gr.
Er samtök opinberra starfsmanna vilja. leita samninga um breytingar á al-

mennum launakjörum og starfskjörum, skal krafa um það gerð í aprílmánuði við-
komandi ár. Kjarabreytingar, sem leitað er eftir, skulu miðast við að þær taki gildi
frá 1. jan. næsta ár. Viðræður skulu hefjast innan hálfs mánaðar frá þvi að krafa
berst. Viðræðum skal lokið innan eins mánaðar, nema samkomulag sé um að
frallllengja þær. .

7. gr.
Sáttasemjara ríkisins skal tilkynnt, er viðræður hafa staðið i einn mánuð. án

þess að samkomulag hafi tekizt, og skal hann þá eða varamaður hans, er hann
nefnir til þess, leita sátta milli aðila. Aðilum er heimilt, ef samkomulag er um
það. að leita milligöngu sáttasemjara á fyrra stigi viðræðna.

Sáttaumleítunum skal ljúka eigi síðar en hálfum mánuði eftir að þær hefjast.

8. gr.
Ef samkomulag næst milli samtaka starfsmanna og fulltrúa ríkisins, skulu

tillögur á grundvelli þess lagðar fyrir næsta Alþingi; um breytingar á launalögum
eða lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, ef slíkra breytinga er
þörf, en i fjárlagafrumvarp verða tekin þau atriði er í fjárlögum ákvarðast.

Ef eigi næst samkomulag, skal leggja ítarlega greinargerð um samningsviðræður.
kröfur aðila og boð, svo og annað er máli skiptir. fyrir fjárveitinganefnd og
fjárhagsnefndir Alþingis þegar er næsta Alþingi kemur saman.

9. gr.
Verði samkomulag staðfest með aðgerðum Alþingis, verður ekki leitað nýrra

samninga um það efni næstu 3 ár. Sama gildir, ef kröfur samtaka starfsmanna fá
slíka staðfestingu, þótt ekki hafi orðið samkomulag um þær í viðræðum.

Ef verulegar breytingar verða á kaupmætti launa á þessu þriggja ára tímabili,
má taka upp samninga þegar á næsta ári, á þann hátt sem að framan greinir. Ef
ágreiningur verður um það. hvort slíkar breytingar hafi orðið, má leita úrskurðar
Kjaradóms.
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10. gr.
Um staðfestingu á samningum um almenn launakjör og starfskjör við starfs-

menn sveitarfélaga og starfsmenn sjálfstæðra stofnana á vegum ríkisins fara
viðkomandi aðilar eftir samsvarandi reglum og í 8. og 9. gr. segir eftir þvi sem
við á. sbr. 5. gr.

11. gr.
Ef samkomulag verður um ákvörðun launakjara og star fskj ara, sept ekki eru

ákvæði um i gildandi lögum og reglum, eða um úrlausn ágreinings varðandi skiln-
ing og framkvæmd á gildandi launaákvæðum og starfsreglum, er sú niðurstaða
bindandi um það efni fyrir báða aðila.

12. gr.
Verði ekki samkomulag um efni það. sem um ræðir i 11. gr., má hvor aðili

skjóta ágreiningnum til kjaradóms, og er niðurstaða hans bindandi um það úr-
lausnarefni.

13. gr.
Kjaradómur skal skipaður 5 mönnum, sem tilnefndir eru til þriggja ára i senn.

Formaður skal vera einn af dómurum hæstaréttar, er rétturinn nefnir til þess. Vara-
maður hans skal tilnefndur með sama hætti. - Tveir dómendur skulu tilnefndir
af fjármálaráðherra og tveir af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja. Varamenn
skulu tilnefndir með sama hætti og taka þeir sæti i dómnum í forföllum aðalmanna.

14. gr.
Áður en dómendur taka í fyrsta sinn sæti i dómnum skulu þeir undirrita heit

um að vinna dómstörfin með samvizkusemi og óhlutdrægni.
Er dómurinn fær mál til meðferðar skulu aðilar tilnefna talsmenn sina fyrir

dómnum innan þess tíma, er dómurinn ákveður. Verði talsmaður ekki skipaður
innan tilskilins tíma skal sáttasemjari rikisins tilnefna hann eftir ósk dómsins.

Dómurinn setur sér að öðru leyti almennar starfsreglur. Verður ekki frá þeim
horfið í mt>ðferðeinstaks máls, nema dómurinn og talsmenn beggja aðila séu um
það ásáttir.

15. gr.
Kjaradómur fer með þau mál sem honum eru falin samkvæmt þessum lögum.

Auk þeirra verkefna, sem áður eru talin, skal dómurinn úrskurða ágreining um,
hver aukastörf sé rétt að telja til aðalstarfs og hver beri að launa sérstaklega.

16. gr.
Kostnaður við Kjaradóm greiðist úr ríkissjóði, en aðilar bera kostnað af tals-

mönnum sinum.
17. gr.

Ákvæði laganna Um samningsaðild skulu eigi vera þvi til fyrirstöðu, að ein-
staklingar eða félög ræði málefni við forráðamenn stofnana, er þau varða.

18. gr.
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga

þessara.
19. gr.

Úr gildi er felld 2. málsgrein 25. gr. laga 92/1955, svo og önnur þau lagaákvæði,
sem fara i bága við lög þessi.

20. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1963.
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Greinargerð.
Frumvarp þetta er samið af tveimur nefndarmönnum í nefnd skipaðri 12. nóv.

1959 af þáv. fjármálaráðherra, til athugunar og undirbúnings á löggjöf um samn-
ingsrétt opinberra starfsmanna. Það er álit þessara nefndarmanna, Sigtryggs
Klemenzsonar og Baldurs Möller, að heppilegast sé, eins og málum háttar hér á
landi, að samningsréttur opinberra starfsmanna verði mótaður með likum hætti
og i norskri löggjöf um þetta efni, sem í gildi var á árabilinu 1933 til 1958. Að
sjálfsögðu koma þá á ýmsan hátt til greina frábrugðnar íslenzkar aðstæður og við-
horf. Enn fremur er i nokkrum atriðum meira nálgazt hina endurskoðuðu norsku
löggjöf svo og nýja danska löggjöf um skipan launamála ríkisstarfsmanna.

Það er álit höfunda þessa frumvarps, að· ekki sé ráðlegt að hverfa frá þvi
grundvallaratríðí i skipun launakerfis ríkisins að byggt sé á launalögum, sem sett
séu með stjórnskipulegum hætti. - Geta þessir nefndarmenn ekki fallizt á, að
þjóðfélagslegar forsendur séu fyrir svo róttækri breytingu eins og sakir standa.
Hér verður að fara að með gát. Á hinn bóginn er með frv. stigið verulegt skref
i þá átt að veita opinberum starfsmönnum rétt til þess að taka með líkum hætti
og aðrar stéttir þátt í ákvörðun um kaup og kjör. Reynslan ein fær svo úr því
skorið, hvort fært þykir síðar að ganga enn lengra í þessu efni, en höfundar frv.
telja, að framkvæmd svipaðra reglna og frv. hefur að geyma um nokkurt skeið
hljóti að vera nauðsynlegur undanfari þess að lengra sé haldið.

Hér á eftir verður gerð grein fyrir efni frumvarpsins i athugasemdum við
einstakar greinar þess.

Um 1. gr.
Hér segir um til hverra starfsmanna ákvæði frv. taki. Er um rikisstarfsmenn

visað i skilgreining laga 38/1954, sbr. 1. gr. þeirra laga. Þar segir að lögin taki
"til hvers manns, sem er skipaður, settur eða ráðinn í þjónustu rfkisins með föst-
um launum meðan hann gegnir starfanum, enda verði starf hans talið aðalstarf".
Þessi skilgreining mundi einnig almennt eiga við um starfsmenn sjálfstæðra stofn-
ana rfkísins og starfsmenn sveitarfélaga.

Í 2. og 3. málsgr, eru undanteknir reglum laganna annars vegar þeir starfs-
menn ríkisins, sem hlotið hafa skipun forseta Íslands til embættis sfns, en embættis-
mennirnir hafa þá sérstöðu samkv. stjórnarskránni, að þeir hafa ekki einhliða rétt
til að láta af starfi heldur verða að leita lausnar, sem forseti þarf að fallast á 9.ð
veita. Eru i þessum flokki flest helztu trúnaðarstörf rikisins, þannig að hvort
tveggja er, að samningsaðstöðu ættu þessir aðilar einna sízt að þurfa og svo hitt,
að þeir eru oft viðsemjendur fyrir rfkisins hönd gagnvart undirmönnum sínum
og eiga þvi ekki samleið með þeim að þessu leyti.

Á hinn bóginn er svo ákvæðið, að lögin taki ekki til þeirra, sem taka laun
eftir ákvæðum kjarasamninga stéttarfélaga. Þarfnast það ákvæði vart skýringa, en
þess má geta, að þess .eru dæmi að starfshópar, sem hafa tekið laun eftir slíkum
samningum, hafa gerzt fastir starfsmenn ríkisins, þannig að lög um þá ná til þeirra.

4'\!'
Um 2. gr.

Hér segir frá þvi um hver atriði samningsrétturinn gildi: 1) um breytingu á
lögákvæðum. almennum launakjörum og star fskj örum, 2) um ákvörðun launakjara
og starfskjara sem ekki eru ákvæði um í gildandi lögum eða reglugerðum, 3) um
ágreining um skilning og framkvæmd á gildandi launaákvæðum og starfsreglum.
Svo sem gert er ráð fyrir í 12. sbr. 11. gr. frv. verður ágreiningur um tvö síðartöldu
atriðin lagður undir úrskurð gerðardóms, "Kjaradóms" - skv. 13.-15. gr. frv.

Um 3. gr.
Um aðila að samningsréttinum er fjallað í þessarí grein. Er gert ráð fyrir að

aðeins geti verið Um að ræða ein heildarsamtök starfsmanna og er þá haft i huga
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Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (B.S.R.B.) þótt það sé ekki nefnt berum orðum.
Virðist óhjákvæmilegt að einungis ein samtök hafi samnings aðild og þykir ekki
þurfa nánari skýringar um þetta efni, nema hvað rétt er að vekja athygli á þvi,
að Kjaradómi er ætlað að skera úr ágreiningi um það, hvort lög og reglur sam-
takanna fullnægi ákvæðum greinarinnar.

Um 4. gr.
Ef um er að ræða samninga, sem takmarkast við eitt félag eða félög i ein-

stökum starfsgreinum, þykir henta að heildarsamtökin þurfi ekki að hafa afskipti
af þeim.

Um 5. gr.
Gert er ráð fyrir að nánari reglur um samningsaðild af hálfu ríkis og ríkis-

stofnana svo og af hálfu sveitarfélaga verði settar með reglugerð, en jafnframt
mótast þessi grein af því, að ekki eru enn til heildarsamtök sveitarfélaga, sem hafi
skipulagslega samningsaðild fyrir þeirra hönd.

Um 6. og 7. gr.
Tímaákvörðun um samningaumleitanir er við það miðuð, að samningum geti

verið lokið, er undirbúningur fjárlagafrumvarps og fjárhagsáætlun fer fram; sbr.
að öðru leyti ákvæði greinanna um fyrirkomulag samningaumleitana. Að sjálfsögðu
eru ákvæði greinarinnar ekki því til fyrirstöðu, að Alþingi geti með einhliða laga-
aðgerðum haft hér annan hátt á, t. d. veitt launauppbætur, sem ekki þykja mega bíða.

Um 8. og 9. gr.
Hér segir með hverjum hætti tillögur og greinargerðir skuli lagðar fyrir Alþingi,

hvort heldur samkomulag hefur náðst eða ekki.
Til þess að koma i veg fyrir, að sífellt séu á ferðinni kröfur um samninga,

þykir rétt, að samkomulagi sé ætlaður ákveðinn Iágmarksgildistími, og er hann skv.
frv. 3 ár. Ekki verður þó hjá því komízt að opna leið til nýrra samninga fyrr, ef
verulegar breytingar verða launþegum til óhags. Á Kjaradómur úrskurð um slíkt.
ef ágreiningur verður um það með aðiljum.

Um 10.-12. gr.
Ekki þykir ástæða til nánari útskýringa um efni þessara greina, sem að nokkru

hefur verið getið áður. Að öðru leyti vísast til textans.

Um 13.-16. gr.
Þessar greinar fjalla um skipulag, verkefni og starfshætti Kjaradóms. Þykir

ekki ástæða til að gera nánari grein fyrir einstökum ákvæðum að öðru leyti en
þvi að athygli er vakin á því, að hæstarétti er falið að nefna einn dómara réttarins
sem oddamann í Kjaradómi. Er rétt að hafa í huga, að hæstaréttardómarar eru að
sjálfsögðu meðal þeirra sem frumvarpið nær ekki til, sbr. 2. mgr. 1. gr - Enn
fremur má á það benda, að þeir njóta sérstakrar verndar stjórnarskrárinnar um
sjálfstæði gagnvart ríkisvaldinu.

Kjaradómi er einnig ætlað að koma í stað nefndar skv. 2. málsgr. 25. gr. laga
92/1955.

Um 17. gr.
Rétt þykir að gera þann fyrirvara sem hér greimr um að viðræðuheimild

einstaklinga og félaga brjóti ekki í bága við samningsaðild samtaka starfsmanna.
Slíkar viðræður um ýmis málefni geta oft og hljóta raunar oft að vera eðlilegri
leið til úrlausnar vafaatriðum en formlegar samningaleiðir.

Um 18.-20. gr.
Þessar greinar gefa ekki tilefni til athugasemda.
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