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Lønningsloven.
Ved at læse Lønningskommissionens Betænk
ning igennem paatrænger sig Læseren den Følelse
a't Betænkningen er præget mere af de i Kommis
si.onen interesserede. Organisationers Indflydelse o-g
Interesser end af egentlig sagl_ig eller maaske ret- ·
tere faglig Indsigt.
Resultatet er da blevet dette, at ingensomhelst
af Tjenestemændene er tilfredse med Forslaget.
Ikke en Gang de Repræsentanter fra Etatsorga
nisationerne, der har været med til Udarbejdelsen
og selv er Mediunderskrivere, er tilfredse med For
slaget.
Ved Forhandlingsmødet den 5. ds. u·dtalte Fi
nansministeren da ogsaa sin Forbavselse herover.
Naar man hører d'Herrer Overassistent Berg, Te
legrafist N. P. Jensen, Postbud Bødskov og For
retningsfører Ch. Petersen staa frem, den ene efter
den anden og kræve betydelige Ændringer i L9ven, kan man ikke være forbavset over, at vi, der
ikke har været repræsenteret i Kommissionen, ikke
vil tie stille med vo.r Utilfredshed. Det er i det hele
uforstaaeligt at Fagorganisationer kan levere et
saadant Stykke Arbejd�. men rent ud komisk er
det, at se d'Herrer i dybeste Alvor staa frem og
kræve Forslaget ændret. Det samme Forslag, som
hver af de paagældende Organisationer mindre end
en Maaned forinden har godkendt. - Mindre end
en Maaned er tilstrækkelig til, at hver af d'Her.rer
løber frii deres Underskrift.
Vi maa nemlig gaa ud fra. at de 4 Organi
sationsformænd forinden eller rettere samtidig med
at Arbejdet i Kommissionen skred fremad, har
holdt d'eres Organisationers Ledelse a jour med Ar
bejdet og har faael: disses Tilslutning til Forsla
gene. Forslagene maa derfor have Organisationer
nes fulde Tilslutning ellers burde man da gaa. ud
fra, at de 4 Formændi vilde have taget Mindretals
standpunkt.

13. August 1919

Naa, vi skal intet have imod at give vor Tilslut
ning til det sidste af ,d'Herrer 'tagne Standpunkt,
nemlig dette: at Lønning,skomlajssionens
Forslag
•
er noget sølle Makværk, der ikke tilfredsstiller no
get Menneske, hverken Tjenestemænd, Lovgivere
eller selve Forslagsstillerne. Vi tror den eneste,
som i dette Øjeblik er tilfreds med Forslaget, er
Lønningskommissionens Formand.
Man maa derfor tilgive os, naar vi erklærer, at
dette Forslag er saa elendigt, at der - (i hvert Fald
for Lokomotivpersonalets Vedkommende) findes
ikke mindre end 6 Punkter, der er saaledes affat
ted�. at de .gennemførte- i den nuværende Skikkelse,
hve.r for sig egentlig var tilstrækkelig Strejkeaarsag.
Forslaget er saaledes ikke helt lysteligt at gaa i
Lag med.
·
Lønnen er, som bekenq:t, c:11�lt i a) den faste Løn,
b) Alderstillægene, c) Konjunkturtillæget, d)
Dyrtidstillæget og e) Stedtillæg.
Den faste Løn plus Alderstillægene er den
egentlige Løn. Det vil sige, denne Del af Lønnen
vil blive udbetalt Tjenestemændene saalænge den
ne Lov gælder. Konjunkturtillæg og Dyrtidstillæg
forudsættes at falde bort, Konjunkturtillæget med
Udgangen af 1921 og Dyrti�tillægen efterhaan
den som Priserne
falder. De to Tillæg tilsammen
1
· skal ti ene til at regulere Lønningen i Forhol, d til
Priser og Konjunkturer.
Kommissionen siger herom: »Da det imidlertid
maa erkendes, at den Mulighed! er ,tilstede, at der
kan indtræde nedadgaaende Konjunkturer ledsa
get af en Sænkning af den almindelige Velstand el
le.r af en Nedgang i de private Erhvers Lønninger,
selv om Priserne paa Livsfornødenhederne ikke (el.:.
ler dog kun i mindre Grad') gaa-r tilbage fra den
nuværende Højde, fandt Kommissionen. al burde
foreslaa et Lønsystem, der i dobbelt Forstand er
foranderligt.«
Man kan nu selv se, om man kan finde udi af,
efter hvilke Regler Konjunkturtillæget skal foran
dres, vi kan i½ke finde andre end den, der er udtrykt

•

214

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

i Loven ved Bestemmelsen om at· Tillæget skal
hor't(ald'e i 1921. Ganske vist staar der ogsaa, at
der indel'l Udgangen af 1920 skal forelægges For
slag til Revision af Bestemmelserne. Men som be
kendt er et Forslag 'f
om at TiUæget skar bortfalde
ogsaa en Revision.
·
Vi ma:a derfor, gaa udi fra at Konjunkturtililæget
er løbende til Udgangen af Finansaa.ret 1920-21.,
hvorefter det bortfalder, dersom 'Organisationerne
ikke til den Tid er kraf.tige nok til at gennemføre
det
' paany.
Dyrtidstillægen er derimod automatisk bevæge
ligt saavel op som ned - men navnlig nedad. Det
reguleres en Gang hvert halve Aar, ef.tersom Pri
serne stiger eHer synker. Man-- har imidlertid ind
rettet det saaledes, at det kan falde helt bort i det
1
Øjeblik Priserne falder nedt til aen Højde, de
havde i 1916; men - skriver Kommissionen for ikke at bi�de Statskassen til Ydelser af ubegræn
sede Beløb er det foreslaaet, at Tillæget ikke skal
kunne overstige 702 Kr. og' 406 Kr., henholdsvis
I
for Gifte og Ugifte.
At Tillæget falder bort efierhaanden1t som Pri
serne falder, forbavser os mind're'end at man ikke
har foreslaaet den samme Bevægelse opad. Man
har kun haft Statskassens Tarv for Øje, medens man
lade� Tjenestemændene selv sørge fpr sit.
Organisationerne� ogsaa de, .hvi1s Ledere har un
derskrevet Forslaget, har nu krævet, at ·Bestemmel
sen maa ændres saaledes at ,Tillæget frit kan bevæge sig ,opad.
- , ,
Dyrtid�tillæget er foreslaaet fastsat til 540 Kr.
Til at imødegaa Prisstigningen i Løbet af 1 ½ Aar
er der 162 Kr., et latterligt lille Beløb. Tager man
i Betragtning, at Dyrtidstillæget er\baseret paa Ja
nuarpriser, vil man se, at Prisstigningen siden da
allerede har været saa stærk, at Tillæget med det
1 samme maa
, forhøjes til 702 Kr. Dette har Organi-'
· sationerne ogscJJa krævet.
Desud!eii har man krævet, at aUe Løns;atser, for-'
højes med 600 Kr.
Vi kan ikke afholde os fra at spørge d'Her�er:
Hvorfor Pokker har De ikke stillet d:isse Krav, me
dens Lønkommissionen endnu havde Forslagene i
Hænde. Hvorfor har De ventet til Forslagene var·
afgivet til Behandling i Rigsdagen. Tror De, det
er lettere at gennemføre nu paa Tr, ods af Eders
egen Indstilling?
Man vil maaske svare os med den Flovse, at
Lønningerne er udregned� for flere Maaneder si
den og derfor er de nu for lave.·
Ja, det kan nok være, men der er vd ikke gaaet
flere Maaneder ,fra det Øjeblik Betænkningen blev
underskreven og indtil den kom frem for Offent,
·
. ligheden.
Vi kan til Nød forstaa, at det har varet Aar og
Dag med at· udarbejde Forslagene, men vi kan
ikke forstaa, at man ikke ved Afleveringen har
stillet forsag om de Talstørrelser, som man dog
nu mindre end en Maaned efter Offentliggørelsen
• ,
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anser f.or nødvendige. Man kunde dog, om det saa
var den sidste Time ,før Betænkningen blev under�
skreven, have stillet Forslag om at forhøje Dyrtids
tillæget til· 702 Kr. og at forhøje alle Satser med
600 Kr. Saa rneegt ved vi, at der lige saa let skri
ves 3000 sornJ 2400. Her behøves hverken store
eller vidtløftige Beregninger.
Ja, men saa havde vi maaske ikke opna,aet en
enstemmig Betænkning. Nok mulig. Men saa me
get desto bedre.- Vi mener bedre endl den nuvæ
rende Tilstand, 'hvor man først har godkendt For
slaget og saa inden der er gaaet en Maaned ser sig
nødsaget til .at kræve me_re.
Nej, Sagen er den: d'Hrr. Organisationsrepræ
sentanter i Kommissionen har begravet _sig i alle
mulige Snurrepiberier i Stedet for at holde Øje med
Ud�iklingen. Først efter at Medlernm�rne ude om
·kring har f,aaet Forslaget at se, er de blevet vækket
af Slumnieren.
F Ot vort Vedkommenc;le kan vi, tiltræde qg har
ogsaa i det første Forhandlingsmøde tiltraad't at
alle Satser forhøjedes med 600 Kr. - ja, ikke
alene tiltraad't; f\len ogsaa afholdt os fra i dette
Møde at røre ved vore specielle Sager i rigti-g Er
kendelfe af, at j.o mere enige vi var om de stillede'
Krav des bedre.
Guderne skal eHers vide, der var Anledning til
allerede da at have taget
• fat paa vore specielle
Krav. Dette 'oosatte vi imidlertid til senere, thi paa
det Tidspunkt havde ,d,'Hrr. saamænd lavet til-·
strækkelig »Brok«.
Vedl at gennemg,aa Klassificeringen lægger man
Mærke til mang� Forbedringer for baade Forbun
dets og Jembaneforeningens Medlemmer. Vi vil
1
her udtale vor Paaskønnelse af, at de rangerende
Portører alle bliver rykkede op til Overportører.
l
Vi kunne have undt dem
et endnu stf3rre Veder
l1ag; �hi er d�r nogen Tjenestemand, der har Krav
paa mere end lige netop det daglige Brød', sacl er
det den rangerende Portør. Ha-n er en af de
Tjenestemænd, der har stor Indflydelsi, paa St3:ts
banedriftens Præcision og saa,ledes ogsaa paa Øko
nomien. Desuden
sætter han under sin Tjeneste
1
hver Time paa Dagen sit Liv paa Spil. Af andre
Tienestemænd, end' netop hans Kollegaer, er vi
vel dem, der kende{ hans Arbejde bedst og derfor
kan udtale os derom. Vi under ham hans forbed
rede sociale Stilling. Vi kan ogsaa glæd� os over,
at Pakmester-Stillingen ,genoprettes og at Gruppe
B kommer paa Lønningsloven. Medens vi saale
des kan forstaa, at Etatsorganisationerne forbedrer,
deres Medlemmers Stilling, ja ikke alene forstaa
det, men' fuldt ud tiltræde, at dette er sket; saa. kan
vi ikkei begribe, at Etatsorg.-Lederne ikke kan -unde
andre en Oprykning. Men saadan er det. , Me- ·
dens der er sket mange Oprykninger og Navneforan
dringer indenfor Etatsorg., saa er det samme ikke
Tilfa;;ldet udenfor. Medens Overassistenter for
Frelmtiden skal hedcie Kontrollører - ikke at for
veksle med Billet-, Ma<!,ler- eller Biograf�Kontrol-
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lører -, Vognopsyn\mænd' hedde Vognmestre,
Overportør Rangerformand, saa maa Værkførerne
· paa Holmen ikke hedde •rkmestre og skal staa i
12.' Lønklasse, medens Statsbanernes Værkførere
hedder Mestre og staar i 7. Lønningsklasse.
Naturligvis kunde man ikke ind�ømme Lokomo
tivfyrbøderne en af dem ønsket Navneforandring,
saavelsom man heller ikke kunde tænke sig at rykke
dem en K!,ass·e op. I denne Forbindelse skal vi
nævne, at forskellige af Matroserne og Skibsfyrbø
derne nu udnævnes til Overmatroser eller Overfyr
'bødee og rykkes en Klasse op; men Lokomotiv
personaJet! nej, man overdriver d� heller
ikke!
1
Der er et gammdt Ord, d� siger: »Vejen til
et Menn�skes Hjerte gaar over hans Mave«. Dette
passer ikke for Etatsorganisationernes Repræsentan
ter, thi man kan af Betænkningen se, at de efter
det gode Maaltid er bleven ,sure og si:ger til andre,
som nu mener at have Tur: »væk med Fingrene,
vi bliver siddende til næste Bord
, sætning«.
Vi skal genta
, ge, vi har intet irnod1 at andre .Tje
nestemænd f:aar deres Forhold' forbedrede socialt og
økonomisk, men maa til'føje, at vi ganske bestemt
kræver at faa: nogen Godtgørelse for det mer� ube
hagelige, fysisk sværere og helbredsnedbrydende
Arbejde, som Lokomotivtjeneste nu en Gang er.
Saa kan Etatsorganisationernes Ledere synge eller
pibe eifter Behag. Paa dette Punkt kan . vi ikke
bøje os.
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af dette Personalei, der er ansat før 1903, op
naaet en Forringelse.
Før 1903 ku11de enhver Tj,enestemand opnaa
højeste Pension 29 Aar efter Ansæl:!telsen. For
det kørende Personale efter 24 Aar. Altsaa kunde
en Lokomotivfører der ansattes ,i sit 26. Aar .op
naa at faa højeste P,ension, naar han fy1d'te 50 Aar.
Efter Forslaget maa han vente til han er fyldt 59
Aar. En væsentlig Forringelse.
Denne Forr, ingelse af vore velerhvervede Ret�
tighed�r har man inc:Hø1t, for at skabe Lighed1 for
,alle. For at opnaa dette, und$er man sig ikke for
L
at berøve en Del af Tj,enes,temændene den,
som
sagt, velerhvervede Ret, og som man selv har be
talt for.
Man vil maaske sige som saa: »I Følge Over
gangsbestemmelserne kan man sikre sig, disse Ret
tigheder. Kommissionen ha.r imidleirtid tilrettelagt
Forslaget siaialedes, at Tj,enestemændene. tvinges til
at gaa frivillig med.
I Afsnittet Kørepenge har man ogsaa været paa
Færd!e.
Der foreslaas at Kørepengene skal' nedsættes
med ½, for den Tjenestemand der er udkomman
deret.
Vi skulde ikke ,opholdes os- ved d !enne B_eslem
melse der ikke kan hetyde noget stort; men den
vidner om en smaalig Opfattelse, om Lyst til paa
den mest fedtede Maade at fratage Tjenesteman
den en Skilling. Bestemmelsen k,an maa, ske i det
Pensionering.
I dette Afsnit fortsættes den 'hele indbringe Statsbanerne I 00 Kr. pr. Maaned,
ublide Behandling af Lokomotivpersonalet, kun har maaske ikke en Gang det, saa. den betyder aldeles
man her taget Togpersonalet med. Der skal op- . ikke noget. Den eneste praktiske Betydning, den
na'as ensarted�· Pensionsregler, og saa er det' jo kan faa, er ene og alene den, at bevise, at ogsaa
rart nemt at lade and're betale.
det gamle\ Embedsmandsfedteri har været repræ
Pensionsforslaget indeholder flere Fordele, bl. a. senteret i Kommissionen.
den, at der kun skal afkortes 2,5 pCt. og kun af
Hvad er Kørepenge? Kørepenge er en Godt
kortes af Grundløn og Alderstillæg, medens baade ,gørelse for :den Udgift der falder ved al gøre
Dyrtidstillæget og �onju
, nkturtillæg lægges til Pen Tj,eneste udenfor sit Hj,em, Men er ellen Udgift
sionen. Saalænge, d� to TiHæg er ,gældende, er - mindre, om han har Hjem i København,
eller om
,
1
det foreslaaeide System en Forbedr' ing a.f det nu han udstationeres til Roskilde og gør Tjeneste der
værende. En Forde!, d'er naturligvi's falder bort fra. Vi tør paastaa Nej.
med Tillægene.
Dersom den udstå.tionerede tjener ved at være
For det kørende Personale, der før kunde lade udstationeret saa ligger Fortjenest,en paa Udkom
sig ,afkorte til Pensionskiassen af bestemte takserede mandoen ikke deri, at han und'e� Udstationeringen
Beiløb og derved forbedre Pensionen, er denne Ret , oppebærer samme Kørepenge. som pa!a sit Hjem
, strøgen - det gælder dog ikke for de nu ansatte, stedt. Men vi maa jo tilstaa" heir kan man ikke
der kan beholde d:en gamle Ordning mod at be- , korte af, thi sa,a gaar det ud over andre end den
t, 8'le ikke 2,5 pCt., nej 5 pCt., hvorfo
, r skal dette kørende. Kilometerpengene skal afløses af Time
Personale heller fed6.
penge, hvi,lket er en Fordel. Endelig foreslaar
· Desuden har det kørende Personale nu den Ret man at afs�affe Rangergodtgørelsen. Vi maa til
fremfor andre, at hvert Aar gælder for 11/6 og sta,a, der mangler ikke D'hrr. Qrganisationsrepræ-
kan sø.aledes i1 Løbet af 30 Tjenesteaar indtjene 35 sentanter paa Frejdighed.
Pensionsaar. Til . Gengæld indtræder Pensions
Man sigelr at denne Godtgøreilse er en Levning
retten med d'et fyldte 30 Aar i Stedet for med
... : det
" fra ældre Tider, det samme si.g�s om Ekstrasejlad$fyldte 35 Aar. Saaledes vil alle Tjenestemænd , , godtgørelsen. Man foreslaar disse »Levninger« af
kunne opnaa højeste Pension ved det fyldte! 59. skaffede. For Ekstrasej,lads,ens Vedkommende er
Aar. Ved d!e n nugældende Lov kan de af det . stattes denne af Timepenge; men Rangergodtgørel
kørende Personale, der er ansat efter 1903 opnaa sen, nej for d:en findes intet; ,d en er strøgen. Vi maa
højeste Pensi'On med det 59. Aar; altsaa har de tilst<a1a, der hører næsten mere end Frejdighed til
noget saadant.
ingen Forbedring opnaaet. Derimod har den Del for Organisationsledeme at foreslaa
•

.
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Det betyder en Lønreduktion for c. 400 af vore
Mec:Memmer fra 'c. 350 ,tit c. 250 Kr. aarlig; overfor
...
et saadant Forslags Gennemførdse
er d!eir egentlig
I"
kun et Svar.
End�lig bar man f oreslaaet, at lovfæste For
handlingsreglerne. Hvad dette betydei- ved vi ikke.
Men det ser ud til at man derigennem
• ønsker at
tvinge aUe Or,gianrisa,tioner ind! und�r die store Sillll
menslutninger. Vi kan ikke finde os heri, og maa
kræve enten udga.ar Forhandllingsreglerne af Lov
forsl,aget eller ogsaai maa diet ændres, eller For
handllingsreglerne maa helt afskaffes.

•

.

Esbjerg i August.

"

M. ·Mortensen.

Stemningen.
-- ,
Paa uvallige M•a,ad:er har Hovedbestyr•dsen faaet
Tilkendegivelse om Medlemmernes Føldser over
for det i Folketingeb forelagte Forslag til Lciv om
Statens Tjenestemænd og Helhedsindtrykket er
dette, at/ der fra Medlemmernes Side rejses . stærke
og begrundede Kriav, om Forhøjelser af Lønnings
beløbene og om forskelliige Ændringer i det fore
lagte Lovforslag forinden man med Tilfredshed
kan 'se/ dette ophøjet ti'l Lov.
Paa, Møder Landet over i de fleste Afdelin
ger har Stemningen været udpræget for det Med
lemmerne bekendte Forsl'ag dier varI udsendt till Ur
.afstemr}ing, og Stemningen har været tast og be
sluttet saaled'es, a, t Ho..,ddlbestyrelsen ved, den kan
stole paa Medlemmerne i det givne Øjeblik.
Paa et Møde i København Torsdag den 24. Juli
rejstes' der fra flere Medlemmers Side stør.re Krav
,end: de Hovedbestyrelsen efter moden Overvejelse
var· kommen til og ;;om var forelagt Mødet.
Endskønt man ikke kunde ønske at sige, at disse
r
Krav
var ov,erdlrervne, var db dog af en'saadan Be
skaff.enhed•
• , at det paa F orhaand kunne antages,
at de vilde være umulige at gennemfør,e, af, hvil-

.

I

ken Grund man ikke kunnd tilraade at fremføre
Krav,ene som Org,anisa.tionens.
Der fremsattes en�videre det Kiiav, at Hovedbe
styrelsen under ingen Omstændiighe'cler forhandlede
I. ud
om Lønkra,v,ene forinden Delegeretmødet havde
talt sig he!rom, ligesom d� vedtog� at Delegeret
mødet skulde indkaildes hurtigst muligt.
Den d:en 30. .i forrige Maaned ti•lendebragte Ur
aJstemning har imidilertid tall� sit tydlelige Sprog og
givet den fornødne Klarhed) i Srtuationen, saa at
man kender Medaemmernes Stil-ling til ,d e ,af Ho
ve�bestyrelsen fremsatte Krav, ligesom man ogsa..io
med nogenlunde Bestemthed kan sige, naar Dele
. geretmød� vil, b:liive afholdt.
Paa et: i København den 4. August afholdt Møde,
hvortil Indbydelse var udgi8'aet til forskellige af
Ad:ministiiatio' nens øverste Repræsentanter og tril
fleire Medltemmer af Folketinget og af dettes Løn
ningsuclJv,alg veditoge,s en Reso• lut�on, der ud�ler
klar og fust Tilslutning til de af Hovedbestyrel
sen fremsaHe Krav.
Der var desværre kun mødt en Rigsd,a:gsmand og
en Repræsentant for Adrninistratlionen, d'Hrr. Foi
ketingsmænd Andreasen og Maskind:irektør Floor.
1 F o1'�etingsmanden
havde Ordet og stillede sig
meget forsba,a.ende overfor de af Organisati'onen
rejste Krav.
L Be
Vi skrev ovenfor, at man med nogenlunde
stemthed kan sige hvornaar det ekstraordfoære De
legeæt:møde vil blive afholdt, naar dette læses er
l
deJt vel allerede bestemt, thi det vil blive afho dt i
det Øj,eblik d1a man for De}egeretmødet kan fore
lægge ,c:liet endelige Result1at af Fo!'handllingeme med
Lønningsudvalg og Regering.
Da er Tiden inde for Medlemmerne til at træffe
Beslutning om Organisationens StiUing til det Til
bud der foæligger.
Vi v,ed nu, at Stemningen blandlt Med/lemmerne
er den bed�te, vi ved at· de Mænd, der kommer
til Delegeretmøde, for at træfte ,de vigtige Beslut
ninger, der skal, ·tages, vil føre med sig et Pust af
den Stemni:ng de1r behersker Forening,ens Afd!elin
,
ger Landet over og at de med aabent
Blik for Ti
mens Alvor vil træffe deres Beslutning.

.
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