
Nd. 651. Breytingartillögur
við frv. til I. um clyrtiðíirráðstiifiuiir.

F rá  r ik i .s s t jó n i iu n i .

í stnð I \ ’. o j j; V. kiifla kemur nýr kafli, seni verður I \r. kafli, svo hljóðandi (og 
hreytist kafliiskijiting og greinatala á eftir samkvienit þvi):

IV. KAFLI
Um verð lanclbúnaðarafurða ost ftreiðslu verðlagsuppbótar á laun.

a. (12. gr.) Meðan lög þessi eru i gikli, má kjötverðlagsnefnd, mjólkurverðlagsnefnd 
og verðlagsnefnd Grænmelisverzlunar ríkisins ekki ákveða hærrn verð á land- 
búnaðarafurðum en lög jiessi mæla.

I). (13. gr.) Skipa skal Jiriggja manna nefnd, er ákveði, í samráði við Inireikninga- 
skrifstofu ríkisins, grundvöll friimleiðslukostnaðar hmdhúnaðarvara, og skal 
nefndin gera á jieini grundvelli visitölu eða vísitölur, sem fara skal eftir við 
ákvörðun verðs landbúnaðarvara. I>ó er ríkisstjórninni lieimilt að ákveða læg'ra 
verð á einstökum vörutegundum gegn framlági úr ríkiSsjóði. Nefndin sé |iannig 
skipuð, að hæstiréttur tilnefnir einn mann, og sé hann íormaður nefndarinnar, 
annan tilnefnir Búnaðarfélag Islands og Aljiýðusamband fslands hinn jiriðja. 
Nefndin skal Ijúka störfum fyrir ló. ágéist 1943.

Til aðstoðar nefndinni skal skipa sex manna nefnd til að finna hlutfall niilli 
verðlags landbúnaðarvara og kaupgjalds sléttarfélaga, er miðist við jiað, að át- 
vinnutekjur þeirra, er vinna að landbúnaði, verði i sem nánustu samræmi við 
tekjur annarra stétta. Nefndin sé skipuð hagstofustjóra, og sé hann formaður 
hennar, forstöðumanni búreikningaskrifstofu rikisins, tveim mönnum eftir til-



ncfningu Búnaðarfélags íslands, einum eftir tilnefningu Alþýðusambands ís- 
lands og einuin tilnefndum af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæjarfélaga.
(14. gr.) Þar-til verð landbúnaðarvara verður ákveðið samkvæmt sérstakri vísi- 
tölu, skal verðlag þessara vara og verðlagsuppbót á laun samkvæmt framfærslu- 
vísitölu ákveðast þannig:
1. Smásöluverð dilkakjöts og annarra tegunda kjöts, mjólkur og mjólkurafurða, 

garðávaxta og grænmetis skal fundið með þvi að leggja til grundvallar verð, 
sem var á þessum afurðum jamiar/marz 1939, að viðbættri 40% grunnverðs- 
uppbót ásamt vísitölu 220. Verð, sem þannig er fundið á hverri vörutegund, 
skal ganga strax í gildi.

2. Frá byrjun næsta mánaðar eftir gildistöku þessara laga skal ekki greidd 
hærri verðlagsuppbót en samsvarar framfærsluvisitölu 220 á laun eða kaup 
fyrir hvaða starf sem vera skal eða annað, sem verðlagsuppbót hefur verið 
greidd af, og eigi af hærri grunnlaunum en um opinbera starfsmenn segir. Brot 
á þessu ákvæði varðar greiðanda sektuin.

3. Frá 15. rnai 1943 og þar til vísitölugrundvöllur hefur verið lagður, skal sú 
regla gilda, að mjólk og injólkurvörur lækki um 1% fyrir hvert stig fram- 
færsluvísitölu undir 220 stig niður i 200 stig, en 1% fyrir hver tvö stig þar 
undir. Sama regla gildi um verðlækkun á kjöti, kartöflum og grænmeti eftir 
15. ágúst 1943, hafi þá ekki verið ákveðinn grundvöllur fyrir visitölu land- 
búnaðarvara.

(15. gr.) Um leið og sú verðlaikkun kemur til framkvæmda, sem getur í 13. gr„ 
skal með framlagi úr rikissjóði greiða mjólkurframleiðendum verðmuninn frá 
núverandi verði, þangað til 15. maí 1943. Eftir þann tima fellur framlagið niður. 
Enn fremur skal með framlagi úr ríkissjóði greiða % hluta verðmunarins af 
þeiin kjötbirgðum, sem eru í landinu við gildistöku þessara laga. Hafi einhverjir 
framleiðenda fengið greitt fullt verð fyrir kjöt, sem enn er óselt, skal þeirra hlut- 
ur verðmunarins dreginn frá útborgun til þeirra á verðuppbót úr ríkissjóði fyrir 
ull og gærur af framleiðslu ársins 1942.


