
Nd. 150. Frumvarp til laga [120. mál]
um 100 000 króna lágmarkslaun á mánuði.

Flm.: Benedikt Gröndal, Gylfi Þ. Gíslason, Sighvatur Björgvinsson.

1. gr.
Þar til næst verða gerðir kaup- og kjarasamningar skal enginn launþegi, 16 ára

eða eldri, sem hefur mánaðar-, viku- eða tímakaup, hljóta að launum fyrir dagvinnu
sína minna en 100000 krónur á mánuði. Tíma- og vikukaup reiknast eftir þeirri
upphæð miðað við 40 stunda vinnuviku.

Laun fyrir eftirvinnu, nætur- og helgidagavinnu reiknast með sama álagi og
gildandi kaupsamningar segja til um.

2. gr.
Hvers konar greiðslur, sem miðast við launaupphæðir, er falla undir 1. gr ..

svo sem önnur laun, ákvæðisvinnutaxtar o. fl., skulu miðast við gildandi samninga,
en ekki launaupphæðir samkvæmt 1. gr. Undanskilið er þó orlof, tryggingagjald
og launaskattur.

3. gr.
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1977 og falla úr gildi jafnóðum og hver starfs-

stétt gerir nýja kaup- og kjarasamninga.

Greinargerð.

Í ályktun um kjarabaráttu, sem gerð var á þingi Alþýðusambands Íslands nýlega,
segir svo Í fyrsta lið:

"Þingið telur, að lágmarkslaun fyrir dagvinnu megi ekki vera lægri en kr. 100000
á mánuði og önnur laun hækki til samræmis við það, þannig að launabil haldist
að krónutölu."

Þingflokkur Alþýðuflokksins hefur ákveðið að styðja kjarabaráttu alþýðusam-
takanna með því að flytja þetta frumvarp, sem gerir ráð fyrir að umræddu lágmarki,
100000 kr. á mánuði fyrir dagvinnu, verði þegar náð með lagasetningu. Er þeim
lögum ætlað að gilda þar til næstu kjarasamningar verða gerðir, en í þeim kæmi
til framkvæmda samræming á launabili svo sem getið er í samþykkt Alþýðusambands-
þings.

Heildarsamningar gilda fram til 1. maí næstkomandi, en i þeim eru ákvæði,
sem gætu leitt til þess, að þeim yrði sagt upp fyrr. Lög um 100000 króna lágmarks-
laun, sem frumvarp þetta fjallar um, mundu þvi ekki gilda lengur en 4-5 mánuði.

Þrátt fyrir svo stuttan tíma mundu þau verða mikil kjarabót fyrir hina lægst
launuðu, sem allir eru sammála um að séu mjög aðþrengdir vegna stöðugrar óða-
verðbólgu, og minnkandi kaupmáttar. Launþegar, sem eru yfir þeim mörkum er
þing A. S. I. samþykkti, hafa flestir mun betri aðstöðu til þess að sjá sér farborða.

Það hefur þótt ljóður á ráðstöfunum til að bæta kjör láglaunafólks. að ýmsar
aðrar kjaratölur, 1.d. taxtar fyrir ákvæðisvinnu, eru oft miðaðir við lægsta tíma-
kaup. Hafa því betur launaðar stéttir notið góðs af kjarabótum láglaunafólks og
oft fengið meira í sinn hlut en það. Reynt er að hindra þetta með ákvæðum 2. gr.
frumvarpsins.

Vafalaust verður deilt um, hvort atvinnuvegir þjóðarinnar geti borið slíka
kauphækkun sem hér er gert ráð fyrir. Það er þó óhjákvæmilegt, að forráðamenn
þeirra geri sér ljóst, að ekki verður lengur komist hjá hagræðingu og breytingum
á rekstri íslenskra fyrirtækja og stofnana til þess að kaupgjald hækki verulega hér
á landi. Skýrslur um þjóðartekjur á mann sýna, að þær eru með hinum hæstu er
þekkjast, og hlýtur þvi að vera grundvöllur undir breytingu til batnaðar að þessu
leyti.

Alþýðuflokkurinn hefur verið þeirrar skoðunar og er enn, að kaupgjald eigi
að ákveða í frjálsum samningum, en ekki með lögum, nema knýjandi nauðsyn beri
til. Hér er flutt frumvarp til laga, sem mundu aðeins gilda nokkra mánuði, þar til
næst verða gerðir kaup- og kjarasamningar. Áhrif stöðugrar óðaverðbólgu gera það
að knýjandi nauðsyn, að löggjafinn brú i bilið fram til næstu samninga fyrir þá,
sem lakast eru settir i þjóðfélagi okkar.


