
til laga um breyting á lögum nr. 55, 28. nóv. 1919, um breyting á Iögum 
18. sept. 1885, um stofnun landsbanka.

Flutningsm.: Jón A. Jónsson og Jakob Möller.

1. gr.
5. gr. orðist svo:

Bankastjórar hafa að á rs launum  15000 k ró n u r  hver og a u k jþ e s s 'd ý r-  
tiðaruppbót af allri launaupphæ ðinni. Þó mega laun og dýrtiðaruppbót sam - 
tals aldrei nem a meira en 24000 kr. handa hverjum  þeirra.

Dýrtiðaruppbótin reiknast eftir ákvæðum  laga nr. 71, 28. nóv. 1919, 
33. gr. 1. málsgrein.

Bankastjórar mega ekki hafa embættisstörf á hendi, reka sjálfir aðra 
atvinnu og ekki vera i stjórn a tvinnu- eða verslunarfyrirtækja.

Bókari og fjebirðir hafa að by r junar launum  5000 k ró n u r  hvor, en 
launin hækka á hverjum  2 ára  fresti um  300 k rónu r  upp  i 6500 kr. Aðstoð- 
arfjebirðir hefir að by ijunar launum  4000 krónur, en' launin  hæ kka á hverj- 
um 2 ára fresti um  300 kr. upp í 5500 krónur. Auk þess hafa h inir  siðar- 
nefndu 4000 krónur í mistalningarfje á ári, og ákveður bankastjórnin, hvernig 
mistalningarfjeð skiftist milli aðalfjehirðis og aðstoðarfjehirðis. F jehirðarnir 
skulu setja hæfilegt veð, er ráðuneytið  tiltekur.

Dýrtiðaruppbót þessara starfsm anna ákveður ráðuneytið, að fengnum 
tillögum bankastjórnarinnar.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda frá 1. jan. 1923.

AI4. 140. Frum varp

G r e ' i n a r g e r ð .

Þar sem nu er fullvist, að rikisstjórnin hefir ákveðið laun hinna  stjórn- 
skipuðu bankastjóra við lslandsbanka, hefði m átt vænta þess, að h ú n  flytti 
f rum varp til hæ kkunar á launum  bankastjóra  Landsbankans, svo að þau yrðu 
hlutfallslega lik að upphæð launum  hinna stjórnskipuðu Íslandsbankastjóra. 
f*ar sem slíkt frv. enn þá ekki er fram komið, en limi sá, er einstakir þingm. 
geta flutt frumvörp, án  afbrigða frá þingsköpum, því næ r út runn inn , látum 
við ekki undir böfuð leggjast að flytja þær afarnauðsynlegu breytingar á 
launakjörum  bankastjóra og helstu starfsm anna bankans, sem felast i þessu 
frumvarpi.



Það er af öllum viðurkent, að bankastjórn  b inna stærri banka sje eitt 
af h inum  allra vandasöm ustu, erfiðuslu og ábvrgðarmestu störfum  i hverju 
þjóðfjelagi, og að til þeirra starfa þurfi að veljasl afburðam enn.

I’á er og öllum ljóst, að þjóðfjelagið getur ekki vænst þess að fá slíka 
m enn til starfanna, nema launin sjeu talsvert há. Ennfrem ur er það hverjum 
m anni skiljanlegt, að alleiðingarnar al þvi, að þessir starfsmenn hafi svo lág laun, 
að þeir geti ekki lifað áhyggjulausu lifi um efnalega afkomu sjálfra þeirra, geta 
leitt til skaðræðis fyrir bankann  og þjóðfjelagið.

Allii' eru sam m ála  um það, að bankastjórar stærri banka eigi ekki og 
megi ekki reka aðra atvinnu, og fiestir m unu  telja óhcppilegt og i sum um  tillell- 
um geta orðið hæltnlegt, að þeirsjeu  i stjórn a tv in n u -e ð a  verslunarfyrirtækja.

IJeir eiga að láta s tolnuninni i tje alla sina slarfskrafta, enda m un  ekki 
af veila.

Fyrir þvi er það, að allar þjóðir launa svo bankastjóra hinna stærri 
banka, að þeir haíi meira en nóg til lilsþarfa, geli jafnvel lagt til hliðar af 
launum  sinum , þvi það er reynsla allra, að þcssir m enn endasl skem ur en 
aðrir starfsmenn þjóðfjelagsins, og stalar það aí h inum  sifeldu áhyggjum, scin 
þeir nanðsynlega þurfa að hafa af starfinu, einnig utan þess lima, sein þeir 
eru að slörfuni í bankanum .

IJað m un  ekki eiga sjer slað annarsstaðar, að bankasljórar þ jóðbank- 
anna sjeu launaðir með ágóðaþóknun, og vist er um það, að shk launaaðferð 
hefir þótl gefast illa á siðustu árum .

Slörf þessara bankastjóra eru á engan hátt sambærileg störfum annara  
slarfsm anna og em bæ tlism anna þjóðfjelagsins, annara  en hinna stjórnskipuðu 
íslandsbankastjóra, og gela þvi á engan hátt miðast við laun þeirra.

Laun bókara og fjebirða bankans eru sett eftir tillögum bankastjórn- 
arinnar, og um þær tillögur segir bankastjórnin:

/>TilIögur þær um latinabælur, er bjer um ræðir, snerta ábyrgðarmestu 
slarfsm enn bankans. Störf öll i bankanum  hafa vaxið mikið á siðuslu áruni, 
og ern þau launakjör, sern hlutaðeigandi starfsmenn ciga nú við að búa, al- 
gerlega óviðunandi, sjerstaklega fyrir þá, sem lengi hala gegnt þeim slörfum.

Starfsmenn þessir, eins og fiestir að rir  starfsmenn bankans, eru bundn- 
ir við vinnu sina allan daginn og oft langt fram á kvöld, og yfirleitt er vinnu- 
lími þeirra engum takm örkum  bundinn , þó afgreiðslutími bankans sje tak- 
m arkaður. Ef launakjörin  eru ekki bætt, verður eigi hjá þvi komist að Ijelta 
störfum af um ræ ddum  m önnum , en það m undi bankanum  bæði dýrara og 
óhagkvæm ara i alla staði.

Eins og tillögurnar bera með sjer, höfum vjer tekið þann  kostinn að 
leggja að eins til a ldurshæ kkun  á föstu laununum  frá þvi, sem nú.er, og njóta 
að sjálfsögðu núverandi starfsm enn hæ kkunarinnar  eftir starfsaldri. En  lil þess 
að kjör þeirra gcti orðið viðunandi og svari lil h innar  miklu ábyrgðar, sem 
fylgir störfum þeirra, er lagt til, að brcyling verði á dýrliðaruppbólinni, þannig 
að hún  geti orðið með sam a hælti og hún  cr fyrir aðra starfsm enn bankans. 
E r  dýrlíðaruppból þeirra nú 80°/o af laununum . Hefir bankastjórnin  valið þá 
leið i launam áli s tarfsm anna að hækka sem minst föslu launin, en liafa held-



m dýrtíðaruppbótina ríflegri; meðan verðlagið er sifeldum breytingum  undir- 
orpið hefir éigi þótt rjett að hækka föstu launin að neinu ráði, þar sem gera 
má ráð fyrir, að erfiðara yrði að lækka föst laun, þótt ástæða væri til vegna 
verðlagsbreytingar síðar meir.

Um mistalningarfjeð leggur bankastjórnin til, að það sje hækkað úr 
2000 kr. upp i 4000 kr., og er það minsta hæ kkun, sem kom ið  getur til greina. 
Að saraa skapi sem viðskifti bankans vaxa eykst áhætta fjehirðanna að því er 
snertir  mistalningu, og eins og nú er verður eigi komist af með lægri upphæð 
en þá, er hjer er stungið upp á. Ástæðan til þess, að hjer er lagt til, að eigi sje 
föst skifting á mistalningarfjenu, er sú, að áhættan  fer eingöngu eftir því, hvernig 
störfunum er skift milli fjehirðanna. Þar  sem sú skifiing hlýtur að breytast 
eftir því sem viðskifti bankans vaxa og breytast og eftir þvi hvernig heppileg- 
legast er að skifia verkum , vegna þeirra m anna, sem störfum gegna, þá er 
augljóst, að eigi er unt fyrirfram um  langt áraskeið að ákveða skiftingu mis- 
talningarfjárins«.

Þykir ekki vera ástæða til frekari greinargerðar, en nánar  raun  að 
málinu vikið við fiutning i deildinni.


