
Nd. 321. Nefndarálit

um frv. til laga um breytíng á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfir- 
setukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Frá öðrum minni hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin er þrlklofin um afgreiðslu frv. Sigurður Eggerz og Héðinn Valdi- 
marsson leggja til, að frv. verði breytt til hækkunar. Halldór Stefánsson og 
Hannes Jónsaon leggja til, að það verðr samþykkt óbreytt, en -'ólafur Tbors 
vill fella frv.

Á undanförnum fjórum þingum hafa verið flutt frv. nm lannahækkun 
yfirsetukvenna, en náðn ekki fram að ganga.

Frv. það, sem hér liggur fyrir, fer i sömti átt og hin eldri frv. E r þó
stillt meira i hóf nm launahækkunina en verið hefir.

Þvi hefir löngum Terið tn ’dið fram af formælendum þeasara mála, að 
yfirsetnkonnr vantaði i 30 umdæmi, )g þvi kennt nm, hvað laun yflrsetokvenna 
væru lág. Fullyrðingar þessar hafa aldrei verið nægilega stnddar með rökum. 
Nú liggja fyrir upplýsingar frá öllum sýslamönnum landsins nm þetta -efni, og 
samkvæmt þeim vantar yfirsetnkonnr i aðeins 14 nmdæmi. Virðist alteinkenni- 
legt, ef yfirsetukonurnar koma þá aðeins i Ijós, þegar greidd ern launin, en þær
ættu að vera 16, sem þannig er ástatt um, ef nokkuð værí hægt að byggja á
áðurnefndri fullyrðingn. .

Við, sem skrifum undir þetta nefndarálit, böfum ekki getað fallizt á rétt- 
mæti þeirra breytinga til hækknnar á launnm yfiraetnkvenna, sem flnttar hafa 
verið á undanförnnm þingum, og nægir i því efni að visa til álits meiri hl. fjár- 
hagsn. á þingi 1929 (þingskjal 182), og aömn akoðunar virðast flestar aýsln- 
nefndir landsins hafa verið, þvi aðeins 5 sýslur hafa notað heimild frá 1926 nm 
að greiða dýrtiðaruppbót af sinnm hluta launanna, og ein þeirra aðeins i eitt ár. 
Ef sú skoðun væri almenn, að lannin værn of lág, myndi sýslunefndnnum ekki 
haldast cppi slfkt tómlæti. Við getum fallizt á til samkomulags að 'hækka laun 
hinna lægst launuðu yfirsetnkvenna. Samkv. frv. nemur sú hækkun 75*/«, ef með 
þvi er reiknað, srð sýslunefndirnar ern skyldaðar til að greiða dýrtiðaruppbót af



sÍDDtn hlnta launanna. Þetta er að visu nokkuð mikil hækkun, en þar sém sú 
stefna virðist vera i uppsiglingu hér á þingi, að hækka þessi laun áð miklnm 
muo, getnm við fallizt á þá leið til samkomulags, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 18. marz 1930. .

Halldór Stefánsson, Hannes Jónsson,
formaður. fundaskrifari og frsm.


