
Kd. 30%. Kefndarálit

um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 71, 28. nóv. 1919 (Lau nalög ).

F rá  allsherjarnefnd.

Sam kvæ m t 33. gr. launalaganna á að setja verðlagsskrá einu sinni á ári, 
í októberm ánuði, er dýrtiðaruppbót embættis- og starfsm anna ríkisins sje reiknuð 
eftir. Skal verðlagsskrá sú gilda fyrir næsta ár  á eftir.

Með þessu ákvæði álti að tryggja það, að þessi bráðabiigðau ppbót á 
launum starfsm annanna væri í sam ræ m i við verðlag á þeim vörum, sem teknar 
eru upp i verðlagsskrána sam kvæ m t launalögunum.

Pað  má telja víst, að þingið 1919  hafi ætlast til, að dýrtíðaruppbótin og 
verðlagsskráin stæðu i rjettu hlutfalli, að dýrtiðaruppbótin yrði þvi ekki mestan 
hluta ársins hærri eða lægri en sem sam svaraði vísitölu h innar gildandi 
verðlagsskrár.

Meðan verðlagsskráin er ekki sett nema einu sinni á ári, getur allm ikið 
út af þessu borið.

V örurnar geta stórum h æ kkað eða læ kkað í verði, áður en hin nýja 
verðlagsskrá kernur i gildi, og sú verðhæ kkun eða Iæ kkun haldið áfram alt næsta 
ár, sem verðlágsskráin gildir fyrir.  Þella getur leitt til m ikils ó jafnaðar,  bæði fyrir 
rikissjóð og starfsmennina.

Hin núgildandi verðlagsskrá var sett, er dýrtíðin, að því er ætla m á, hafði 
náð hám ark i sínu. Síðustu m ánuði ársins 1920 tóku su m ar verðlagsskrárvörurn- 
ar þegar að lækka i verði, og síðan hefir verðfallið haldið áfram  til þessa dags, 
og öll líkindi til, að svo verði framvegis.

Nú þegar mun þetta verðfall nem a 2 5 — 3 0 %  þvi vöruverði, sem sett
er í hinni gildandi verðlagsskrá, án þess, að dýrtiðaruppbótin lækki nokkuð til 
næstu áramóta.

Þ að  virðist lítil sanngirni mæla með þvi, að r ík iss jóður sje skyldaður til 
að greiða starfsm önnum  sínum m ikinn hluta ársins m iklu hærri dýrtiðaruppbót 
en sem sam svarar hiuu raunverulega verði á vörum þeim, sem verðlagsskráin er 
reiknuð eftir, eins og það líka verður að teljast ósanngjarnt,  að sta ifsm ennirnir  
biði mikinn halla  við snögga verðhækkun á árinu.

Úr þessu m á mikið bæta, með þvi að setja verðlagsskrána tvisvar á ári,
eins og frumvarp það, sem h jer  liggur fyrir, fer fram á.

Hjer er að ræða um fulla sanngirni á báða  bóga, og að þvi leyti um
rjetta og eðlilega breytingu á þessum ákvæðum  launalaganna.

Eftir  því, sem gildi peninga h æ k k ar  með áfram haldandi verðfalli á nauð- 
synjavörum , verða þeir menn betur staddir, sem taka laun sin i reiðupeningum.

L au n  starfsm anna rikisins, ásam t dýrlíðaruppbót, nem a sam kvæ m t gild- 
andi fjárlögum þetta ár alt að 3 m iljónum  króna. Þessi fúlga nem ur 5 4 % ,  eða 
rúm um  helmingi, a f  öllum ársútgjöldum ríkisins.



Sainkvæ m t m anntalinu i siðastliðnum desem berm ánuði vai m annfjöldinn 
á öllu landinu tæpar 95 þúsundir, og nem ur launafúlgan því rúm um  30 krónum 
á hvert m annsbarn  á landinu. Mun það vera hærri skattur en í flestum, ef 
ekki öllum, rík jum  veraldarinnar, og vansjeð, hve lengi þjóðin m á undir honum
risa, auk annara síaukinna skatta, til þess að fá nokkurn veginn jö fnu ð á tekjum
og gjöldum rikisins.

Með m inkandi dýrtíð lækkar þessi skattur að vísu, en það er skylda
þingsins að gera alt, sem í þess valdi stendur, til þess, að hann  lækki sem jafn- 
ast og hraðast.

F já rh ag sh o rfu rn ar  hafa aldrei verið ja fn i l la r  og einmitt þetta yfirstand- 
andi ár. Allir atvinnuvegir landsins hafa orðið fyrir áiöllum, sökum stórkostlegs 
verðfalls á afurðum landsins, sem er því lilfinnanlegra, sem fram leiðsla þeirra 
var háð hám ark i dýrtíðarinnar í öllum atvinnurekstri til lands og sjávar.

Þetta verðfall nemur mörgum m iljónum  króna á þessu eina ári. Afieið- 
ingarnar eru þegar k om nar i Ijós í stórkostlegri peningakreppu og ýmsum öðr- 
um vandræðum á öllum sviðum viðskiftalífsins. Hagur þ jóðarinnar stendur því 
mjög höllum fæti og fyrir allmörgum stendur fjárhagslegt hrun fyrir dyrum, og 
allir atvinnurekendur landsins verða að draga sam an seglin í atvinnurekstri sín- 
um um lengri eða skemri tíma. Alt þetta b itnar á r ík iss jóðnum . T e k ju r  hans, 
sem að meslu leyti kom a frá atvinnuvegum landsins, hljóta  stórum að minka.

E ítir  þeim mikla þurði, sem þegar er kom inn i ljós í tekjum rikisins
fvrsta ársfjórðung þ. á., m á lelja víst, að árið endi með stórkostlegum tekjuhalla.

Þetta hlýtur að vera hið mesta áhyggjuefni öllum þeim, sem láta sig fjár- 
hag rikisins nokkru skifla , og það þvi fremur sem sáralítil líkindi eru lil þess, 
að þinginu takist að ja fn a  tekjur og gjöld ríkisins á næsta f járhagstim abili ,  auk 
heldur meira.

í  þessu öngþveiti virðist ekki annað ráð vænna en að spara það, sem 
sparað verður, til læ kkunar útgjöldunum á þessu ári. S l jórnin  verður neydd til að 
grípa til þess óyndisúrræðis, með því að draga úr f járreitingu m  til verklegra fram- 
kvæm da og fram fara, eða ja fnvel fresta þeim með öllu. Nauðsyn brýtur h jer  lög, 
og það virðist ekki sanngjarnt, að útg jaldahækkunin komi eingöngu þar niður, 
sem þjóðfjelaginu er bagalegast. Sam k væ m t verðstuðli h innar  gildandi verðlags- 
sk rár  ( 1 3 7 ,5°/0) er dýrtíðaruppbótin um 1611000 kr. Með áfrainhaldandi verðfalli 
niá búast við, sam kvæ m t verðlagsskrá, settri 1. júní þ., á. að verðstuðullinn 
kom ist n iður i rúmt 100 sam kvæ m t því, sem að fram an er sagt ( 2 5 — 30°,'o verð- 
fa ll i) ;  mundi sú lækkun á dýrtiðaruppbótinni seinna misseri ársins nema um 
2 0 5 — 246 þús. kr., er ríkissjóði sparaðist, verði frv. þetta að lögum.

Nefndin telur frumvarpið nauðsvnlega lagfæring á 33. gr. launalaganna; 
getur sú lagfæring spárað ríkinu á þessu ári mikið fje, og þar sem m iklar líkur 
pru fvrir áfram haldandi verðfalli næstu ár, veiður sparnaðurinn ineiri en hann 
getur orðið sam kvæ m t hinum gildandi lagaákvæðum um dýrtíðaruppbótina.

F a r i  aftur á m óli svo ólíklega, að dýrtíðin vaxi, þá er hag starfsm ann- 
anna betur borgið í framtiðinni með þessari breytingu en nú er; getur það full- 
komlega vegið upp á móti þeiin halla, sem breytingin b ak ar  þeim síðara misseri 
þessa árs. Sá halli er og næsta lítill b já  þeim fjárhagslegu óhægindum, sem aðrir 
g jaldþegnar ríkisins eiga nú við að búa.



Xefndin telur því fremur ástæðulítið af starfsm önnum  ríkisins að taka 
þessa breytingu mjög óstint upp, sem gerð er fyrir bráða  nauðsyn ríkisins.

Að þessu alhuguðu ræ ður nefndin hv. deild til að sam þ y kk ja  frumvarpið.

Alþingi, 25. apríl 1921.
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