
Nd. 351. Nefndarálit
um frv. til laga um ríkisútgáfu skólabóka.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.
Nefndin hefir klofnað um málið, og leggur meiri hlutinn til, að frv. verði 

samþvkkt með nokkrum minni háttar breytingum.
Meiri hlutinn telur, að liægt muni verða að lækka verð á kennslubókum 

fyrir barnaskóla allverulega með því móti að ríkið annist útgáfu þeirra. Má 
búast við, að sú verðlækkun geti, að öðru jöfnu, yfirleitt numið um 40% frá 
því, sem verið hefir, og meiri á sumum kennslubókum.

Meiri hlutinn telur einnig, að meiri trvgging verði fyrir því, að kennslu- 
bækurnar verði vel úr garði gerðar í ríkisútgáfu.

Aðalbreytingartill., sem meiri hlutinn gerir við frv., er um það, að smá- 
salan verði vfirleitt falin bóksölum, en þó með tiltekinni álagningu. Virðist 
meiri hlutanum, að athuguðu ináli, rétt að ákveða hámarksálagningu í smásölu 
20%, þar sem nokkur vanböld verða jafnan i smásölunni, enda er smásölu- 
álagningin ekki úrslitaatriði um útsöluverð bókanna.

Meiri hlutinn leggur til, að frv. verði samþvkkt með þessuin

1. Við 2. gr. í stað orðauua „Yfirstjórn útgáfunnar hefir útgáfustjórn. Hana 
skipa“ komi: Yfirstjórn ríkisútgáfu skólabóka skipa þrír menn:

2. Við 3. gr. Síðasti málsliður orðist svo:
Heimilt er útgáfustjórn að fela ríkisprentsmiðjunni eða öðrum, sem 

til þess er ráðinn, útsendingu, innheimtu og annað, sem að heildsölu lýt- 
ur, enda skulu greiðslur fvrir þau störf taldar til útgáfukostnaðar.

3. Við 4. gr. Fyrri málsliður greinarinnar orðist svo: Útsöluverð bókanna 
skal ákveðið sem næst kostnaðarverði.

4. Við 5. gr. Tveir fvrstu málsliðir greinarinnar orðist svo: Sala bókanna 
skal falin bóksölum, eða ef nauðsvn krefur skólastjórum eða öðrum, sem 
þeir mæla með. Þóknun fvrir bóksölu má nema allt að 20% af útsölu- 
verði.

5. Við 7. gr. Aftan við greinina bætist: Þó skulu kennslubækur fyrir barna- 
skóla að jafnaði ganga fvrir, sbr. 1. gr.

BREYTINGUM:

Alþingi, 7. nóv. 19T4.
Ásgeir Ásgeirsson, Gísli Guðmundsson,

form., frsm.
Emil Jónsson, 

fundaskr.


