
30. Frum varp

til laga um  breytingu á 33. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um  laun em bættism anna.

(Lagt fyrir Alþingi 1925),

1- S r ‘ .
Upphaf lagagreinarinnar skal orða svo:
Auk hinna föstu launa fá allir embættis- og sýslunarm enn landsins, 

sem taldir eru i lögum þessum, eða taka laun  sam kvæ m t öðrum  lögum, 
sem ekki ákveða sjerstaklega um  dýrtíðaruppbót, og sömuleiðis allir þeir, sem 
eftirlauna njóta sam kvæ m t eftirlaunalögum, eða biðlauna, þangað til öðruvísi 
verður með lögum ákveðið, launabót, sem miða skal við veröhæ kkun  á helstu 
lífsnauðsynjum.

2. gr.
Síðari málsgrein lagagreinarinnar skal orða svo:
L aunauppbót reiknast þannig, að hún  nemi jafnmikilli bundraðstö lu  

af */J launanna  — þó aldrei af hærri fjárhæð en 3000 kr. á ári — eins og alls- 
herjarvisitalan i gildandi verðlagsskrá það á r  sýnir að verðhæ kkun hafi numið. 
Uppbótin greiðist samtim is laununum  (mánaðarlega, ársfjórðungslega eða ár- 
Iega). Piestar, sem eigi er skylt að búa i kaupstað eða verslunarstað, fá 2/3 
launauppbótar.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p i ð .

t árslok 1925 falla ú r  gildi ákvæði launalaganna frá 1919 um  dýrtiðar- 
uppbó t starfsmanna rikisins, en ástandið hefir ekki tekið þeim breytingum, 
siðan þau ákvæði voru sett, að gerlegt sje að láta þau falla ú r  gildi án þess 
þá að lögleiða einhver tilsvarandi ákvæði í þeirra stað.



Fyrst liggur þá fyrir að rannsaka, hvernig núverandi ákvæði um dýr- 
t iðaruppbót hafi reynst í fram kvæm dinni. Tilætlunin með þeim var sú, að 
bæta upp  að nokkru  eða öllu leyti þá verðhæ kkun  á Iífsnauðsynjum, sem 
orðið hefir siðan 1914. En  að nokkru  leyti var þó með launa lögunum  gerð á 
an n an  hátt  ráðstöfun til þessa, nefnilega með hæ kkun  á sjálfum grunn laun- 
unum . Til þess að sjá, hvort launahæ kkunin  í heild hefir fylgt vöruverð- 
hækkuninni, verður að líta bæði á hækkun  g runn launanna  og á dýrtíðar- 
uppbótina. Verður þá fyrst að lita á grunnlaunin .

S am anburður  hefir verið gerður á starfslaunum  123 embætta og sýsl- 
ana 1914, og g runn launum  hinna  söm u 1924; eru þá a ldurshæ kkanir  þær, 
sem raunverulega voru greiddar 1924, taldar með grunn launum . Ú tdráttur úr 
þessum 'sam anburð i  litur þannig út:

Laun Grunn- H ækkun
1914 laun 1924 7»

18 sýslum enn og bæjarfógetar . 53000 84575 60
3 skrifstofustjórar í stjr. . . 10500 16525 57
6 v e r k f r æ ð i n g a r ...................... 19400 29600 52
1 b i s k u p ...................................... 5000 6500 30

11 háskólakennarar . . . . 36000 60000 67
7 m entaskólakennarar  . . . 21600 33900 57

18 aðrir  k e n n a r a r ...................... 32600 52425 61
4 skógræ ktarm enn . . . . 6000 7800 30
5 fiskiyfirmatsmenn . . . . 8000 12000 50

42 læ knar ...................................... 70900 160953 127
6 s a f n a v e r ð i r ........................... 11000 25760 134
2 d ý r a l æ k n a r ........................... 2800 6700 139

Samtals 123 embættis- og sýslunarm enn . 276800 496738 79

Hæ kkun þessara launa skiftist í 2 ákveðna flokka. í  h inum  fyrri eru 73 stöð- 
ur, sem hafa bækkað samtals ú r  192100 kr. upp í 303325 kr., eða að meðal- 
tali um  5S°/o. 1 h inum  siðari eru 50 stöður (læknar, dýralæknar og safna- 
verðir), sem hafa hækkað ú r  84700 kr. upp í 193413 kr., eða að meðaltali um 
128°/o. f*að verður að líta svo á, að tilætlunin hafi verið, að bæta launakjör 
þessa siðara flokks móts við laun annara  starfsmanna, af því að þeir hafi þótt 
óhæfilega lágt launaðir  áður, og virðist því hin a lm enna launahæ kkun  vera 
að meðalíali 58°/o. Jafnfram t var lögð á em bættism ennina kvöð um  lífeyris- 
gjald, sem virðist samsvara 5°/o af launum , og verða það sem næst 8 kr. af 
hverjum  158, eða hrein hækkun g runn launanna  frá 1914 til 1924 er 50°/o. Það 
hefir nú  viljað svo til, að þessi hæ kkun  sam svarar sem allra næst lækkuninni 
á kaupmætti gullsins i he im inum  yfirleitt á þessu sam a tímabili, svo að ef 
k rónu r  vorar væru gullgildar og verðlagsbreytingar móti gulli svipaðar hjá oss 
og annarstaðar, þá m undu  launakjörin  verða svipuð og 1914, með þvi að 
greiða grunn laun in  uppbótarlaus. Sama ætti að verða ofan á, þótt k rónu rnar  
sjeu ekki gullgildar, ef uppbót væri greidd fyrir afföllum papp írsk rónunnar  
móti gulli.



Dýrtiðaruppbótin  er m iðuð við vöruverðhæ kkun  í ok tóberm ánuði hvert 
ár. Til sam anburðar  m á taka aðalvísitölu Hagtíðinda fyrir smásöluverð i byrj- 
un  okt. hvert ár, og vísitölu fram færslukostnaðar í Reykjavík á hverju hausti, 
og er þessi sam anburðu r  fyrir árin  1919—1924 sýndur  í eftirfarandi töflu.
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1. . 2. 3. 4. 5.3

1919 120 340 368 348 2.3

1920 137Vs 367 460 446 17.7

1921 94 298 328 331 10.0

1922 60 245 287 291 15.8

1923 52 232 268 277 16.2

1924 78 273 317 321 14.9

1 2. dálki töflunnar er visitala embættislauna reiknuð út m eð þvi að gera 
g runn launahæ kkunina  58%, leggja dýrtíðaruppbót þar á ofan og draga 8 frá 
fyrir lífeyrisgjaldi; t. d. haustið 1921 verður sá útreikningur: 158 X  1 • 94 
-j- 8 =  298. Þessi reikningur gildir einungis fyrir embættislaun 4500 kr. og 
þar  fyrir neðan ; fyrir hærri laun verður vísitala em bættislauna lægri. í  4. 
dálki töflunnar er sýnt, bve miklu lægri þessi visitala em bættislauna er en 
vísitala fram færslukostnaðar í Reykjavík, og sjest þar, að frá 2.3 til 17.7% 
vantar til að launahæ kkunin  í heild (fyrir þá, er njóta óskertrar  dýrtiðarupp- 
bótar) hafi fylgst með hæ kkun  fram færslukostnaðar í Reykjavík, og að síðari 
árin eru þessi afföll litlum breytingum  undirorpin , þau nem a 15—16% af vísi- 
tölu framfærslukostnaðar. E n  einmitt þetta, að vísitala launanna  helst i nokk-  
urnveginn föstu hlutfalli við aðrar  sam tím a vísitölur, sýnir greinilega, að sjálfur 
grundvöllurinn fyrir útreikningi dýrtíðaruppbótarinnar, þ. e. valið á vöruteg- 
undum  þeim, sem miðað er við, er viðunandi, og óvist, að breylt verði til 
ba tnaðar  með þvi, að velja aðrar  eða fleiri vörutegundir, til þess að byggja 
þann  úlreikning á.

Þegar meta á, hvort fært sje að lækka dýrtiðaruppbótina  írá því, sem 
verið hefir, eða hvort nauðsynlegt sje að hækka hana, m á fyrst líta á það, að 
starfslaun hjá h inu opinbera voru  árið 1914 efalaust frem ur lág, af þvi að



peningagildið hafði þá um 18 ára skeið farið lækkandi, en laui ahæ kkanir  ekki 
fylgst þar með. Þar  næst verður að líta á það, að verkalaun og starfslaun hjá 
öðrum  en ríkissjóði hafa síðan 1914 hækkað m eira en svarar  vísitölu fram- 
færslukostnaðar, að minsta kosti í Reykjavík. Það yrði því alt of mikið ósam- 
ræm i milli launak jaranna  hjá rikissjóði og öðrum , ef færð yrðu  n iður laun 
opinberra  starfsmanna, sem frá lágu stigi 1914 hafa ekki hæ kkað meira en 
svo, að 15—16°/o vantar í hæ kkun  framfærslukostnaðar hjá þeim, sem njóta 
þó óskertrar núverandi dýrtiðaruppbótar, og á þetta fyrst og fremst við launin 
í Reykjavik.

Ymislegt bendir til að bækkunin  á framfærslukostnaði sje m inni ann- 
arstaðar á landinu en í Reykjavik og h inum  kaupstöðunum  flestum. Hagstof- 
an  hefir nokkuð  rannsakað  þetta, og m á sjá, að verð á aðfluttum  vörum  er 
haustin 1923 og 24 dálítið hæ rra  viðast hvar en í Reykjavík, en verð á inn- 
lendum  vörum  sum staðar m iklum  m un  lægr^ en í Reykjavik. En  svo hefir 
einnig verið 1914, og bæði fyr og síðar. Sá m ism unur  á vöruverði, sem var 
1914 og áður, ætti að kom a fram i m ism unandi grunn launum , en meðan ekki 
liggja fyrir upplýsingar um  m ism un  á hlutfallslegri verðhæ kkun í Reykjavik 
og annarsstaðar siðan 1914 er ekki unt að finna grundvöll fyrir m ism unandi 
útreikningi dýrtíðaruppbótar  eftir vöruverði á þessum stöð'um.

Það er þó auðsjáanleg veila í núverandi grundvelli fyrir útreikningi 
dýrtiðaruppbótar, að tö lur þær, sem á er bygt, eru m iðaðar við ástandið í 
Reykjavík eingöngu. Það væri æskilegt að geta bygt útreikninginn á grund- 
vallartölum, sera gilda fyrir alt landið. Slík tala er peningagengið, og með því 
að reikna út gengisuppból, í stað dýrtiðaruppbótar, væri fenginn eðlilegur og 
sameiginlegur grundvöllur fyrir alt land. E n  til þess að þetta verði ekki of 
áhættusamt, hvorki fyrir ríkissjóðinn nje starfsmennina, þarf  að vera kom in 
nokkur  s töðvun á gengið, svo að ekki þurfi að óttast s tórar sveiflur upp og 
niður, og nokku rn  veginn festa á hlutfallið milli peningagengis og vöruverð- 
hæ kkunar  Þessi skilyrði eru ekki fyrir hendi enn þá, og þykir því ekki tima- 
bæ rt  að stinga upp  á slíkri breytingu á dýrtíðaruppbótinni, en ýmislegt bendir 
til þess, að nauðsynleg stöðvun og festa á gengi og verðlagi m uni nást á næstu 
á rum , og einnig af þeirri ástæðu þykir rjettara að halda i b ráðina núverandi 
grundvelli, en að fitja upp  á nýjum  reglum um  dýrtíðaruppbót miðaða við 
vöruverðlag.

Eftir framansögðu væri sanngjarnt að stinga upp á nokkurri  hæ kkun  
á dýrtíðaruppbótinni, að m insta kosti i Reykjavík og þeim kaupstöðum , sem 
búa við svipað verðlag, t. d. með því að greiða tulla uppbót af einhverju til- 
teknu lágmarki launanna. En þetla þykir ekki fært vegna þröngs fjárhags 
ríkissjóðs og af söm u ástæðu þykir ekki fært að hækka þá upphæð launa — nú 
4500 kr. er njóta skal uppbótar  að */j . Hins vegar er stungið upp á að nem a burtu  
ákvæðið um að dýitiðaruppbótin  af fyrstu 3000 kr. launanna  skuli skerðast ef 
laun  -j- uppbót ná bám arki 9500 kr. eða 10500 kr. hjá hæstarje ttardóm endum , þvi 
að bæði er reglan alveg óeðlileg, og svo m á heita að hún  skerði einungis laun 
hæ starje ttaidóm endanna, og getur það ekki talist sæmilegt að neita þeim  um



dýrtiðaroppbót af einum 3000 krónum, sem verður þó ávalt mjög lág móts 
við laun þeirra. Fyrir rikissjóðinn hefir afnám reglunnar væntanlega mjög 
litla þýðingn.

Að öðru leyti er stungið upp á þeirri einni efnisbreytingu frá núver- 
andi ákvæðum, að uppbótina fái einnig þeir, sem laun taka eftir sjerstökum 
lögum, öðrum en launalögunum, nema þau lög ákveði sjerstaklega um dýr- 
tiðaruppbót.


