
Nd. 705. Breytingartillögur
við breytingartill. á þskj. 651 [Dýrtíðarráðstafanir].

Flm.: Bjarni Ásgeirsson, Pétur Ottesen, Jörundur Brynjólfsson,
Jón Sigurðsson, Sigurður E. Hlíðar, Sveinbjörn Högnason.

1. Fyrirsögn IV. kafla verði: Heimildir til bráðabirgðaráðstafana.
2. Við a-lið (12. gr.). Liðurinn falli burt.
3. Við b-lið (13. gr.). Liðurinn orðist svo:

Skipa skal 6 manna nefnd, er finni grundvöll fyrir vísitölu framleiðslukostn- 
aðar landbiínaðarafurða, er fara skal eftir við ákvörðun verðs landbúnaðar- 
vara, og hlutfall milli verðlags landbúnaðarvara og kaupgjalds stéttarfélaga, 
er miðist við það, að heildartekjur þeirra, er vinna að landbúnaði, verði í sem 
nánustu samræmi við tekjur annarra stétta þjóðfélagsins. Skal i því sambandi 
tekið tillit til þess verðs, sem fæst fvrir ú tfluttar landbúnaðarvörur á hverj- 
um tíma.

Nefndin skal skipuð hagstofustjóra, og sé hann form aður nefndarinnar, 
forstöðumanni búreikningaskrifstofu ríkisins, tveim mönnum eftir tilnefningu 
Búnaðarfélags íslands, einum manni eftir tilnefningu Alþýðusambands fslands 
og einum manni tilnefndum af Bandalagi starfsm anna ríkis og bæjarfélaga. 
Nefndin skal hafa lokið störfum og skilað áliti sínu til rík isstjórnarinnar fyrir 
1. september 1943.

4. c-liður orðist svo:
Nú ákveður ríkisstjórnin að nota heimildir (sbr. 5. lið) þessara laga til 

þess að koma fram lækkun á framfærsluvísitölu, og skal hún þá leita sam- 
komulags við félagssamtök bænda og verkamanna — Búnaðarfélag íslands 
og Alþýðusamband íslands — um lækkun á verði landbúnaðarafurða og kauiv 
gjalds eða verðlagsuppbóta, eða um það, að greiðsla verðlagsuppbótar á kaup- 
gjald og laun skuli fara fram eftir þeirri vísitölu, sem byggð er á verðlaginu 
fyrsta dag þess sama mánaðar.

Náist slíkt samkomulag við áður nefnda aðila, er rikisstjórninni heimilt 
að ákveða, að það skuli gilda almennt um kaupgjald og verðlag í landinu, þar 
til því verði sagt upp af öðrum hvorum aðila eða þeir samþykkja báðir, að því 
skuli breytt.

5. d-liður orðist svo:
Ríkisstjórninni er heiinilt að verja á árinu 1943 allt að 3 millj. króna úr 

rikissjóði til þess að fyrirbyggja hækkun eða til lækkunar vísitölu kauplags- 
nefndar. Nú lækkar vísitala kauplagsnefndar og kaupgjald i samræmi við það, 
og skal þá verð landbúnaðarvara lækka í sömu hlutföllum. Enn frem ur er ríkis- 
stjórninni heiniilt að auka framlag ríkisins til framkvæmdasjóðs frá  því, sem 
þegar er ákveðið, um 3 millj. króna, og skal því fé sérstaklega varið til fram- 
kvæmda, er vinna gegn atvinnuleysi.


