
Nd. 53. Frumvarp til laga [50. mál]
um atnám laga nr. 33 3. nóv. 1915, um verkfall opinberra starfsmanna, o. fl.

Flm.: Einar Olgeirsson, Lúðvík Jósefsson, Geir Gunnarsson.

1. gr.
Lög nr. 33 3. nóv. 1915, um verkfall opinberra starfsmanna, eru úr gildi fallin.

2. gr.
Rikisstjórnin skal í samráði við stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

og stjórnir þeirra sérfélaga þess, er málið sérstaklega varðar, undirbúa frumvarp
til laga um réttindi og skyldur starfsmannafélaga, er gegna þess háttar störfum, að
framkvæmd þeirra varði líf og heilsu almennings. Skal frumvarpið miða að því að
tryggja rétt þessa starfsfólks til hagsmunabaráttu, eins og frekast samræmist öryggi
um Uf og heilsu almennings. Þegar samkomulag hefur náðst um slíkt frumvarp milli
samtaka þessara og ríkisstjórnar, skal leggja það fyrir Alþingi.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á siðasta þingi, og fylgdi þvi þá svo hljóðandi greinargerð:
Lögin frá 1915, er banna opinberum starfsmönnum verkföll, eru löngu úrelt.

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja hefur hvað eftir annað krafizt fulls samnings-
frelsis, þ. e. réttar opinberra starfsmanna til verkfalla.

Það takmarkaða frelsi, er opinberir starfsmenn fengu með lögum um kjara-
samninga opinberra starfsmanna, þar sem hins vegar kjaradómur hafði gerðardóms-
vald, hefur sýnt sig að vera algerlega ófullnægjandi fyrir starfsfólk hins opinbera.
Er þvi nauðsynlegt, að stigið verðið sporið áfram til fulls frelsis þessa hluta laun-
þega, sem vissulega eiga rétt á að njóta sömu réttinda og verkalýðssamtökin þegar
hafa aflað sér.

Hvað snertir þau félög starfsmanna, sem gegna störfum, sem líf og heilsa al-
mennings ríður á að gegnt sé að vissu marki, svo sem störf lækna, hjúkrunarfólks,
slökkviliðs o. fl., þá er rétt, að B. S. R. B. og þessi félög þess semji við rikissd:jórn
um frv., er ákveði skyldur og réttindi þessa fólks í hagsmunabaráttunni. Launþega-
félög, er slíkum störfum gegna, hafa sýnt það í hagsmunabaráttunni, að þau vilja
taka rétt tillit i þessum málum, og er því bezt, að um þau sé gerður eins konar samn-
ingur, er öðlist lagagildi.


