
Nd. 115. Frumvarp til laga
um breyting nokkurra laga, sem varða sölu og meðferð íslenzkra afurða.

F rá  meiri liluta fjárhagsnefndar.
1. gr.

AUur kostnaður við störf fiskimálanefndar, sem skipuð er samkvæmt lög- 
um nr. 76 29. des. 1934, þar með talin laun nefndarmanna, greiðist ú r  mark- 
aðs- og verðjöfnunarsjóði, sem myndaður er samkvæmt lögum nr. 75 29. 
desember 1934.

2. gr.
Allur kostnaður við störf mjólkursölunefndar, sem skipuð er samkvæmt 

lögum nr. 1 7. jan. 1935, jjar með talin laun nefndarmanna, greiðist úr verð- 
jöfnunarsjóðum, sem myndast samkvæmt þeim lögum.

3. gr.
Kostnaður við störf síldarútvegsnefndar, sem skipuð er samkvæmt lög- 

um nr. 74 29. des. 1934, þar með talin laun nefndarmanna, skal greiddur úr 
sjóði þeim, sem heimilt er að stofna samkvæmt 2. gr. þeirra laga.

4. gr.
Kostnaður við störf kjötverðlagsnefndar, sem skipuð er samkvæmt lög- 

um nr. 2 9. jan. 1935, þar með talin laun nefndarmanna, greiðist úr verðjöfn- 
unarsjóði þeim, sem ínyndaður er samkvæmt ákvæðum þeirra laga.

5. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin öll þau ákvæði i lögum nr. 76 

29. des. 1934, nr. 75 29. des. 1934, nr. 1 7. janúar 1935, nr. 74 29. des. 1934, og 
1. nr. 2 9. janúar 1935, sem fara  i bága við ákvæði þessara laga.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
I lögum þeim um afurðasölu og aðra meðferð afurða, sem afgreidd voru 

á síðasta Alþingi, var gert ráð fyrir því, að meira og minna af kostnaði við



þær ráðstafanir vrði greitt ú r  ríkissjóði. Er ekki liægt að segja með vissu, 
hverju þessi kostnaður nem ur í heild, en hann verður alltilfinnanlegur út- 
gjaldaauki fyrir ríkissjóð. Sennilega eigi fjarri 100 þús. krónum á ári. Það 
verður að teljast óeðlilegt, að ríkissjóður greiði þennan kostnað. Er það eðli- 
legast, að afurðirnar beri allan sölukostnaðinn, enda verður liann vart mjög 
tilfinnanlegur, ef bonum er jafnað niður á allar afurðirnar. Ef afurðirnar 
bera ekki þennan kostnað, kemur heldur eigi fram  bið raunverulega sann- 
virði varanna. Einhver kann að segja, að verð sé svo lágt á sumum afurðanna, 
að réttlátt sé þess vegna, að ríkissjóður greiði sölukostnaðinn. Við þessu er 
það að segja, að þótt þetta eigi stundum við um sumar tegundir afurðanna, 
þá á það, scm betur fer, ekki við um allar, og réttlætir þvi ekki greiðslu af- 
urðasölukostnaðarins yfirleitt úr rikissjóði. Ennfrem ur er það ljóst, að séu 
einhverjar afurðir i svo lágu verði, að ekki sé á neinn hátt viðunandi, og þær 
leljast ekki geta borið sölukostnaðinn, þá er réttara að verja fé sérstaklega 
til greiðslu kostnaðar við þær afurðir og uppbótar á verð þeirra. I þessu 
sambandi má benda á það, að uppbót á útflutt kjöt af framleiðslu ársins 
1934 mun verða greidd úr ríkissjóði. Þingsályktun um það efni mun verða 
fram  borin einbvern næstu daga.


