
Nd. 61. Nefndarálit [56. mál]
um frv. til laga um launamál o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað frumvarpið á einum fundi, en ekki orðið sammála um
afgreiðslu þess. Meiri hluti nefndarinnar, þ. e. a. s. stuðningsmenn ríkisstjórnarinn-
ar, mælti með samþykkt þess, en undirritaðir eru andvígir frumvarpinu.

Aðalefni frumvarpsins er það, að til 31. desember 1963 skuli óheimilt að hækka
kaup, laun, þóknun, uppmælingar- og ákvæðisvinnutaxta eða nokkurt annað endur-
gjald fyrir unnin störf frá því, sem um var samið eða greitt, þá er frumvarpið
var lagt fram á Alþingi, og er þvi svo nánar lýst í 1. gr., til hvaða samninga og
ákvæða fyrirmælin skuli taka. Sú upptalning er þann veg, að lögfesting frumvarps-
ins felur í sér raunverulegt bann við öllum launahækkunum. hverju nafni sem
nefnast.

Þá er ákveðið, að vinnustöðvanir til að knýja fram breytingar á launum eða
breytingar á vinnutima og öðru, er fela í sér launabreytingar, skuli óheimilar,
meðan lögin eru í gildi, og enn fremur, að launahækkanir, sem ákveðnar eru á



tímabilinu frá því frumvarpið er lagt .f'ram og þar til lögin öðlast gildi, skuli vera
ógildar og hlutaðeigandi vinnuveitendum óheimilt að hlíta þeim.

Loks eru í 4. gr. ákvæði um, að óheimilt sé að hækka hundraðshluta álagningar
á vörum í heildsölu og smásölu og á hvers konar selda vinnu og þjónustu, með
nokkrum takmörkunum í 2. málsgrein þeirrar greinar.

Lögbinding kaupsins snertir eigi aðeins launastéttirnar, heldur einnig bændur,
því að tekjur þeirra miðast við tekjur annarra vinnandi stétta.

Þegar núverandi ríkisstjórn kom til valda í nóvembermánuði 1959, birti hún
yfirlýsingu um þá stefnu, er hún mundi fylgja í stjórnartíð sinni.

t athugasemdum með stjórnarfrumvarpi til laga um efnahagsmál, sem lagt var
fyrir Alþingi 1959-1960, var þessari stefnu lýst og hún áréttuð. Þar segir meðal
annars:

"Í stefnuyfirlýsingu þeirri, sem ríkisstjórnin birti, þegar hún tók við völdum
í nóvember s.L, taldi hún það höfuðverkefni sitt að koma atvinnulífi þjóðarinnar
á traustan og heilbrígðan grundvöll."

Enn fremur segir þar:
"Er það megintilgangur þeirrar stefnubreytingar, sem ríkisstjórnin leggur til,

að framleiðslustörfum og viðskiptalífi landsmanna sé skapaður traustari. varan-
legri og heilbrigðari grundvöllur en atvinnuvegirnir hafa átt við að búa undan-
farin ár."

Og enn segir: .
"Það er stefna ríkisstjórnarinnar, að það sé qg eigi að vera verkefni samtaka

launþega og atvinnurekenda að semja um kaup þg kjör."
t framsöguræðu um efnahagsmálafrumvarpið ~960 sagði forsætisráðherra m. a.:

"Hins vegar eru engin ákvæði um að lögbinda grupnkaup, enda telur ríkisstjórnin,
að það eigi að vera hlutverk samtaka launþega <!lgatvinnurekenda að semja um
kaup og kjör." t sömu ræðu segir forsætisráðherra það vera höfuðtilgang aUra
þessara aðgerða: "að leitast við að krefjast þeínra einu fórna af þjóðinni, sem
með öllu eru óumflýjanlegar til að sporna gegn a~vinnuleysinu, og gæta þess jafn-
framt gaumgæfilega, að þeim verði alls ekki íþyngt, sem minnst hafa burðarþolið."

Viðskiptamálaráðherra sagði við sömu umræðu; m. a.: "Meginefni heildartillagna
ríkisstjórnarinnar er því annars vegar að leggja traustan grundvöll að heilbrigðu
atvinnu- og viðskiptalífi og hins vegar að endur skipta þjóðartekjunum þannig, að
byrðarnar, sem bera verður í bráð vegna endurskipulagningar efnahagskerfisins,
dreifist af fyllsta réttlæti á þjóðfélagsþegnana. Þetta er sumpart alger þjóðarnauðsyn
og sumpart fyllsta réttlætismál."

Framsögumaður meiri hl. fjárhagsnefndar sagði m. a. þetta:
"Okkar markmið er frelsi, þeirra (þ. e. stjórnarandstæðinga) markmið er

ríkisafskipti. Milli þessara markmiða og leiða á þjóðin að velja."
t tilefni af því, að ríkisstjórnin leggur nú fram frumvarp um kaupbindingu.

eru þessi ummæli hér rifjuð upp, m. a. til þess að auðvelda samanburð þeirra við
lýsingar þær, sem ríkisstjórnin gefur nú af efnahagsástandinu.

Lýsingar þeirra eru í höfuðatriðum á þessa leið:
Innflutningur hefur vaxið of mikið.
Greiðslujöfnuður versnandi.
Of mikil bankaútlán.
Óheillaþróun í launamálum.
Neyzla og fjárfesting meiri en framleiðslan.
Of miklar framkvæmdir.
Sparifjáraukning minnkandi.
Lánsfjáreftirspurn vaxandi.
Horfur á, að gjaldeyrisvarasjóður minnki, þrátt fyrir hækkandi verð á út-

flutningsvörum.



Þannig lýsir ríkisstjórnin ástandinu í efnahagsmálunum, þrátt fyrir það, að
sjávarafli hefur verið meiri en nokkru sinni áður og verðlag á útflutningsvörum
hækkandi.

Af þessu og mörgu fleiru, sem fram kom í ræðum ráðherranna við 1. umræðu
þessa máls, sést, að jafnvel ríkisstjórnin lítur alvarlegum augum á ástandið, sem
stefna hennar hefur skapað.

Ljóst er, að ríkisstjórninni hefur algerlega mistekizt það, sem hún taldi höfuð-
verkefni sitt, þegar hún kom til valda.

Stjórnin kvaðst ætla að koma atvinnulífi þjóðarinnar á traustan og heilbrigðan
grundvöll. Það hefur henni ekki tekizt.

Hún kvaðst ætla að stöðva verðbólguna og halda dýrtíðinni í skefjum. Efnd-
irnar hafa orðið þær, að dýrtíðin hefur aukizt stórkostlega og verðbólgan leikur
lausum hala.

Hún sagðist ætla að hafa vextina þannig, að hægt væri að fullnægja eðlilegri
eftirspurn eftir lánsfé án strangrar skömmtunar. En lánastofnanir hafa aldrei verið
fjær því en nú að fullnægja eftirspurn þrátt fyrir háu vextina.

Hún sagði, að það skyldi vera verkefni samtaka launþega og atvinnurekenda
að semja um kaup og kjör, en efndirnar eru þær, að nú er flutt frumvarp á Alþingi
um lögbindingu kaups.

Hinn 3. júlí s. l. kvað kjaradómur upp úrskurð um laun opinberra starfs-
manna, Þar var metið af hlutlausum dómurum, hvað væru hæfilegar launagreiðslur
til ríkisstarfsmanna. Að sjálfsögðu hafa þeir ákveðið launin m. a. með hliðsjón af
gildi krónunnar til kaupa á lífsnauðsynjum um þær mundir, sem dómurinn var
kveðinn upp. En eftir að laun skrifstofumanna hjá ríkisstofnunum og verzlunar-
fólks hjá ríkisverzlunum hafa verið ákveðin með þessum hætti, flytur ríkisstjórnin
frumvarp á Alþingi um að banna einkafyrirtækjum að greiða sínu verzlunar- og
skrifstofufólki sömu laun og ríkisstarfsmenn fá fyrir sömu vinnu.

Hvar í veröldinni gæti þetta gerzt annars staðar en á Íslandi?
Ríkisstjórnin kveðst flytja frumvarp sitt um lögbindingu kaups til áramóta,

til þess að frestur gefist til athugunar á þeim málum.
Um miðjan júní s. l. var gert samkomulag við verkalýðssamtökin, sem gilti

til 15. okt. s.L Þann 4% mánuð, sem liðinn er síðan þeir bráðabirgðasamningar
voru gerðir, hefði mátt nota betur en gert var til nýrrar samningagerðar. Og hætt
er við, að lögbindingaraðferð stjórnarinnar verði síður en svo til að greiða fyrir
samkomulagi um kjaramálin.

En hvað tekur við 31. des. n. k., þegar lögin eiga að falla úr gildi?
Við 1. umr. um frv. bar hv. 1. þm Austurlands, Eysteinn Jónsson, fram

áskorun til ríkisstjórnarinnar um, að hún lýsi því yfir, að um næstu áramót mundi
hún hverfa frá lögbindingunni, en taka upp aftur þá stefnu að láta félög verka-
manna og atvinnurekenda ákveða kaupgjaldið með samningum. Ríkisstjórnin neit-
aði að gefa yfirlýsingu um þetta. Svar hennar sýnir, að hún telur koma til mála
að framlengja lagaákvæðin um bindingu á kaupi launafólks og bænda.

Verðgildi íslenzkra peninga hefur rýrnað ákaflega mikið á valdatíma núver-
andi ríkisstjórnar. Stjórnin byrjaði feril sinn með óhóflega mikilli gengislækkun
snemma á árinu 1960. Til stuðnings þeirri framkvæmd flutti hún m. a. upplýsingar
um hag útflutnings sj óðs, sem reyndust rangar. Afleiðingar hinnar miklu gengis-
fellingar urðu gífurlegur vöxtur dýrtíðarinnar. Og stjórnin gerði fleira um þær
mundir, sem varð til þess að kynda dýrtíðareldinn. Hún ákvað t. d. mikla vaxta-
hækkun, og háu vextirnir hafa síðan hvílt eins og mara á atvinnufyrirtækjum og
öllum þeim, sem hafa þurft að nota lánsfé til nauðsynlegra framkvæmda. Gengis-
lækkunin hafði í för með sér mikla hækkun á tollum til ríkissjóðs, og stjórnar-
flokkarnir lögðu á nýjan söluskatt, miklu hærri en þann, sem áður var innheimtur.
Mikið af þeim álögum, sem áður fóru í útflutningssjóð til að mæta gjöldum hans,



tók stjórnin í ríkissjóð í stað þess að láta þær falla niður, um leið og lögin um
sjóðinn voru felld úr gildi. Hækkun fjölskyldubóta sagði lítið á móti þessum
ósköpum. Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 1964, sem nú liggur fyrir Alþingi, er áætlað,
að skattar, tollar og önnur innflutningsgjöld verði meira en þrisvar sinnum hærri
á næsta ári heldur en á árinu 1958. Þannig hafa álögurnar til ríkisins margfaldazt
á valdatíma núverandi stjórnarflokka.

Í greinargerð með lagafrumvarpi sínu um efnahagsmál árið 1960 sagði ríkis-
stjórnin, að hækkun framfærslukostnaðar vegna gengisbreytingarinnar yrði aðeins
3%. Síðan þetta var útgefið, hefur vísitala framfærslukostnaðar hækkað, ekki að-
eins um 3%, heldur um 44%. Hækkun framfærslukostnaðar er þó miklu meiri hjá
öllum þeim, sem hafa keypt eða byggt hús yfir sig á síðustu árum, því að sam-
kvæmt skýrslum hagstofunnar hefur byggingarkostnaður hækkað á tímabilinu frá
í febrúar 1960 til júní 1963 um 38.6%. en á vísitölu framfærslukostnaðar er hækkun
á húsnæðiskostnaði síðan í febrúar 1960 aðeins reiknuð 8.5%.

Til viðbótar gengislækkuninni miklu árið 1960 ákvað ríkisstjórnin nýja gengis-
fellingu árið 1961, algerlega að óþörfu. Það var stórkostlegt glappaskot, sem hefur
haft mjög óheillavænlegar afleiðingar í efnahags- og atvinnulífinu.

Samkvæmt vísitölu framfærslukostnaðar eru heildarútgjöld "vísitölufjölskyld-
unnar" að frádregnum fjölskyldubótum nú kr. 7958.07 á mánuði, og er þá aðeins
reiknað með kr. 922.25 í húsnæðiskostnað. En ríkisstjórnin vill ákveða með lög-
um, að verkamaður fái aðeins 5600 kr. á mánuði fyrir 8 klst. vinnu alla virka
daga.

Í októbermánuði 1958 var dagvinnukaup verkamanna í Reykjavík kr. 21.35 á
klst. Í marz 1959 var tímakaupið hins vegar kr. 20.67, og hélzt það óbreytt í rúmlega
tvö ár. Með þeim samningum við verkalýðsfélögin, sem samvinnufélögin höfðu
forgöngu um í júní 1961, hækkaði tímakaupið upp í kr. 22.74 á klst. Það var tæplega
4.1% hærra en það kaup, sem greitt var í okt. 1958. Þannig var kauphækkuninni,
sem samið var um í júní 1961, mjög í hóf stillt. Og í þeim samningum var lagður
grundvöllur að vinnufriði næstu árin. En þá skeði það stóra óhapp, eins og áður
segir, að ríkisstjórnin rauk í að lækka gengið og eyðilagði þessa samninga. Síðan
hefur dýrtíðin aukizt með vaxandi hraða, og ríkisstjórnin kemur ekki auga á nein
úrræði til lausnar vandanum, en leggur fyrir Alþingi frumvarp um að lögbinda
kaup launafólks og bænda.

Eins og áður segir, hefur sjávarafli verið meiri hér á landi síðustu árin heldur
en nokkru sinni áður. Sala á útflutningsvörunum gengur mjög greiðlega og verð
þeirra hækkandi. Í slíku árferði ætti að vera hægt að borga fólki viðunandi laun.
Sé það ekki mögulegt, hljóta menn að álykta, að stjórnin á málefnum þjóðarinnar
sé öðruvísi en hún ætti að vera.

Í stað þeirrar lögfestingar á kaupi, sem ríkisstjórnin stefnir að, ber að fara
samningaleiðina. Það er óhjákvæmilegt að bæta kjör verkamanna og annars lág-
launafólks, og ráðstafanir þarf að gera til þess, að atvinnufyrirtækin geti borgað
hærra kaup. Til þess eru ýmsar leiðir, og Framsóknarflokkurinn hefur bent á
nokkrar þeirra, t. d. lækkun vaxta, afnám útflutningsgjalda og breytingar á tollum
til hagsbóta fyrir framleiðslufyrirtækin. Með slíkum ráðstöfunum mætti bæta hag
framleiðslunnar þegar í stað og gera fyrirtækjunum fært að borga hærra kaup.
Þá er ákaflega þýðingarmikið að taka vísindin og tæknina í þjónustu atvinnuveg-
anna í ríkara mæli en þegar hefur verið gert, til þess að auka framleiðsluna og
hagkvæmni í atvinnurekstrinum. Á þennan hátt á að auka þj óðartekj urnar.

Við teljum, að mikill fjöldi manna sé rangindum beittur með ákvæðum frum-
varpsins, ef lögfest verða, og að sú aðferð, sem þar er viðhöfð, muni torvelda og
tefja fyrir sanngjarnri lausn í kaupgjaldsmálum. Við teljum ósæmilegt að beita
slíkum aðferðum og hindra þannig allar lagfæringar á kaupi hjá mörgu láglauna-
fólki, sem hefur brýna þörf fyrir kjarabætur vegna mikillar og sívaxandi dýrtíðar.



Öllum má vera ljóst ranglætið, sem hér er framið, þegar litið er til þess, að margir
tekjuháir menn hafa fengið verulegar launahækkanir á þessu ári.

Það er tillaga okkar, að frumvarp þetta verði fellt.

Alþingi, 4. nóv. 1963.

Einar Agústsson,
frsm.

Skúli Guðmundsson.


