
Nd. 405. Nefndarálit [125. mál]
um frv. til 1. um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslu-
gjöld o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar .

Fjárhagsnefnd hefur athugað málið, en ekki orðið sammála um afgreiðslu þess.
Undirritaðir nefndarmenn hafa lagt kapp á, að afgreiðslu málsins væri hraðað, og
lagði form. nefndarinnar til af þeim sökum á fundi nefndarinnar i gær, að nefndin
tæki þá afstöðu til málsins. Sigurður Ágústsson og Jóhann Hafstein mæltu með því,
að frv. væri samþ. í aðalatriðum óbreytt, en Gylfi Þ. Gíslason og Einar Olgeirsson
greiddu atkv. á móti. Skúli Guðmundsson sat hjá og óskaði þess, að málinu væri
frestað.

Strax á fyrsta fundi nefndarinnar, 28. febrúar, var ákveðið að senda frv. til um-
sagnar eftirtaldra aðila: Landssambands íslenzkra útvegsmanna, Alþýðusambands
Íslands, Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, Landsbanka Íslands, Útvegsbanka
Íslands, Sölusambands íslenzkra fiskframleiðenda, Sölumiðstöðvar hraðfrystihús-
anna og Stéttarsambands bænda. Var óskað eftir svörum næsta dag. Þann 2. marz
höfðu nefndinni borizt umsagnir allra framangreindra aðila og einnig umsögn Félags
ísl. botnvörpuskipaeigenda. Þessar umsagnir eru prentaðar með þessu nefndaráliti.
Jafnframt áttu nefndir frá L. 1. (J. og F. 1. B. viðræður við nefndina um einstök at-
riði málsins.

Við undirritaðir áskiljum okkur rétt til þess á síöara stigi málsins að flytja eöa
:',Ylgjubreytingarullögum um minni háttar atriði, sem fram hafa komið i ábendingum
þeirra aðila, sem að framan greinir, og við umræður innan nefndarinnar. Erum við
t. d. sammála breytingartillögu Landsbankans við 3. gr. frv. og munum flytja sér-
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staka brtt. í samræmi við það, ásamt öðrum nefndarmönnum. Einnig munum við
taka upp breytingartillögu F. 1.B. við 7. gr. frv. Með þessum fyrirvörum leggjum
við til, að þetta frv. verði samþykkt.

Alþingi, 7. marz 1950.

Jóhann Hafstein,
form., frsm.

Sig. Ágústsson.

Fylgiskjal I.

LANDSSAMBANDlSLENZKRA ÚTVEGSMANNA
Reykjavik, 1. marz 1950.

Sem svar við heiðruðu bréfi fjárhagsnefndar Nd. Alþingis, þar sem spurzt er
fyrir um álit Landssambands ísl. útvegsmanna á frumvarpi til laga um gengisskrán-
ingu, launabreytingar, stóreignaskatt. framleiðslugjöld o.fl., er nú liggur fyrir Alþingi:

Stjórn L. 1.Ú. hefur tekið þetta mál til umræðu og afgreiðslu á fundi sinum í
dag og gert eftirfarandi samþykkt:
I. Stjórn L. 1.Ú. telur, að stjórnarfrumvarp um gengisskráningu, launabreytingar.

stóreignaskatt. framleiðslugjöld o. fl., er nú liggur fyrir Alþingi, sé í aðalatriðum
til hagsbóta fyrir sjávarútveginn og þjóðina í heild, og leggur mjög eindregið til,
að það nái samþykki Alþingis nú þegar.

II. Nokkrum breytingum og ábendingum óskar stjórn L. 1.Ú. að koma á framfæri
við fjárhagsnefnd Nd. Alþingis, og viljum vér fara fram á það í því sambandi,
að nefnd frá L. 1.o. fengi að ræða við yður, áður en málið verður endanlega
afgreitt

Virðingarfyllst,

f. h. Landssambands ísl. útvegsmanna

Sverrir Júlíusson. Valgarður Kristjánsson.

Fylgiskjal II.

ALÞÝÐUSAMBANDíSLANDS
Reykjavík, 1. marz 1950.

Vér höfum móttekið heiðrað bréf háttvirtrar fjárhagsnefndar neðri deildar Al-
þingis, þar sem óskað er umsagnar vorrar um frv. til 1. um gengisskráningu, launa-
breytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl., sem nú liggur fyrir Alþingi og
nefndin hefur til athugunar.

Vér verðum að tilkynna háttvirtri fjárhagsnefnd, að á þeim stutta tíma, sem
oss er gefinn til athugunar á nefndu frumvarpi, jafnmikill lagabálkur og það er, er
oss ómögulegt að láta nefndinni í té umsögn vora í dag, en viljum hins vegar full-
vissa háttvirta fjárhagsnefnd um, að hið háa Alþingi mun ábyggilega bráðlega fá að
heyra frá verkalýðssamtökunum varðandi nefnt frumvarp.

Virðingarfyllst,

f. h. Alþýðusambands íslands
Jón Sigurðsson.
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Fylgiskjal III.

BANDALAG STARFSMANNA RíKIS OG BÆ.JA
Reykjavík, 1. marz 1950.

Stjórn B. S. R. B. hefur á fundi sínum í dag samþykkt að svara heiðruðu bréfi
yðar varðandi frv. til laga um gengisskráningu o. fl. á eftirfarandi hátt

"Út af erindi því, er oss hefur borizt frá hinni heiðruðu fjárhagsnefnd neðri
deildar, leyfir stjórn B. S. R. B. sér að benda á það, að afstaða opinberra starfsmanna
til ofangreindra tillagna frv. og annarra, er bornar kunna að verða fram og sam-
þykktar af meiri hluta Alþingis, verður að sjálfsögðu mjög háð því, hvort meiri
hluti Alþingis sýnir þann skilning á launa- og kjaramálum ríkisstarfsmanna, að
þeim verði unnað jafnréttis við aðrar stéttir, þannig að þeir verði ekki öðrum verr
úti vegna ráðstafana í fjárhagsmálum.

Stjórn B. S. R. B. gerir sér ljós þau alvarlegu vandamál, sem nú er við að etja,
og hefur því ásamt Alþýðusambandinu skipað nefnd sérfróðra manna til þess að
athuga tillögur í þessum efnum, sem nú eru komnar fram II Alþingi og síðar kunna
að koma fram. Mun stjórnin að fengnum þeim tillögum e. t. v. gera sínar tillögur í
þessum efnum til hins háa Alþingis í samráði við fulltrúa frá bandalagsfélögunum."

Virðingarfy lIst,

f. h. stjórnar B. S. R. B.

G. B. Baldvinsson.
Fylgiskjal IV.

LANDSBANKI íSLANDS
Reykjavík, 1. marz 1950.

Með bréfi, dags. 28. febrúar s.l., hefur fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis sent
oss til umsagnar frumvarp til laga um gengisskráningu, launabreytingar, stóreigna-
skatt, framleiðslu gjöld o. fL og óskað svars í síðasta lagi 1. marz.

Svartíminn er stuttur, en málið yfirgripsmikið. Vér munum því gera ráð fyrir,
að ekki sé til annars ætlazt en að bankinn gefi umsögn um þau atriði, sérstaklega
tæknilegs eðlis, er beint snúa að honum.

Um 2. gr.
Ef sleppa á við gjaldeyrishöftin, er m. a. nauðsynlegt, að gengið verði hreyfan-

legra en það hefur verið, og er í greininni miðað að því. Þá er og eðlilegt og sjálf-
sagt, að þjóðbankinn eigi aðild að þeim málum. Erum vér samþykkir grundvallar-
sjónarmiði þessarar greinar.

Um 3. gr.
Frumvarpið gerir ráð fyrir, að eigendur sparifjár fái bætur vegna gildisrýrnunar

þeirrar, sem orðið hafi á innstæðufé þeirra, og skal verja til þess 10 millj. kr. af
gengishagnaðinum, sem fram kemur við það, að hrein gjaldeyriseign islenzkra banka
verður seld hærra verði eftir gengislækkunina. Vér teljum eðlilegt, að sparifjáreig-
endum verði greiddar bætur, en viljum hins vegar taka það fram, að ekki getur talizt
rétt að nota til þess gengishagnaðinn af gjaldeyriseigninni. .Jafngildir það að nokkru
leyti lánsfjárþenslu að setja í umferð fé, sem er til komið á þennan hátt, og yrði þá
hér farið í bága við þá meginstefnu að viðhafa sem mest aðhald við stjórn peninga-
málanna. Þyrfti því að finna aðra leið til fjáröflunar fyrir bótagreiðslunum en gert
er ráð fyrir í frumvarpinu.

Frumvarpið gerir ráð fyrir því, að annars vegar verði greiddar bætur á sparifé,
sem stóð inni frá árslokum 1939 til ársloka 1942, og hins vegar á sparifé, sem stóð
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inni frá árslokum 1942 til 1. júlí 1947, og að fyrrnefnda spariféð verði bætt 6 sinnum
betur en það síðar nefnda. Mælir margt með því að tvískipta þannig bótagreiðslunni,
en á hinn bóginn verður hér að hafa í huga þá gífurlega miklu vinnu, sem þetta
mundi útheimta, og má í því sambandi benda á það, að fyrirhöfnin við úthlutun
bóta vegna sparifjár síðara tímabilsins mundi ekki verða í eðlilegu hlutfalli við upp-
hæð bótanna, sem mundi verða mjög lág á hverja krónu innstæðufjár. Samkvæmt
lauslegri áætlun, sem vér höfum gert um þetta, má gera ráð fyrir, að sparifé síðara
tímabilsins yrði aðeins bætt með 2%, en sparifé fyrra tímabilsins hins vegar með
13%. Teljum vér af þessum sökum eðlilegra að miða bæturnar við eitt tímabil, og
er niðurstaða vor sú, að bæta ætti sparifé, sem stóð inni í árslok 1940 og til miðs árs
1946. Er óeðlilegt, að sparifé, sem myndaðist á árinu 1940, sé bætt eins lítið og yrði
samkvæmt frumvarpinu, og enn fremur er æskilegt, að bætt verði, ef svo ber undir,
sparifé, sem notað hefur verið til kaupa á stofnlánadeildarbréfum haustið 1946 og
síðar. Þá má og eftir atvikum telja sanngjarnt, að tímabilið sé ekki haft lengra en
þetta, úr því að það verður eitt í stað tveggja samkvæmt frumvarpinu. Gera má ráð
fyrir, að bæturnar komi til að nema 10-13% af þeirri sparifjárupphæð í árslok 1940,
sem bæta átti.

Þá teljum vér og nauðsynlegt að gera framkvæmdina einfaldari en hún yrði
samkvæmt frumvarpinu. í stað þess að, hver innstæðueigandi sendi frá sér umsókn
um bætur, vildum vér, að þær verði lagðar inn á reikningana án nokkurrar umsóknar
nema í þeim tilfellum, er gerðar væru kröfur um bætur vegna fjár, sem hefði verið
flutt milli reikninga, eða vegna innstæðna, sem fengnar hefðu verið að erfðum. Yrði
mönnum gefinn frestur til að bera fram slíkar kröfur, og er búið væri að taka af-
stöðu til þeirra, yrði hægt að framkvæma úthlutunina í einu lagi.

Til þess að komast hjá Því að taka tillit til fjölda meira eða minna "dauðra"
smáreikninga. leggjum vér til, að ekki verði greiddar bætur á innstæður, sem eru
lægri en 100 kr. Enn fremur teljum vér eðlilegt, að bætur séu aðeins greiddar á fé á
reikningum á nafni ákveðins einstaklings eða einstaklinga.

Með þessum breytingum á 3. gr. frumvarpsins teljum vér að framkvæmd bóta-
úthlutunarinnar verði vel viðráðanleg og að kostnaði við hana verði stillt í hóf.

Auk ofangreinds leggjum vér til, að gerðar verði nokkrar smábreytingar á 3. gr.,
sem þarfnast ekki sérstakra skýringa.

Ef þessar tillögur vorar yrðu teknar til greina, mætti 3. gr. hljóða eins og segir
á meðfylgjandi blaði. Er byrjun 3. gr. þar samhljóða frv., þó að vér, eins og fyrr
segir, leggjum til, að fundin verði einhver önnur fjáröflunarleið.

Breytingartillagan.
3. gr. orðist svo:
Gengishagnaður sá, sem myndast við það, að hrein (nettó) gjaldeyriseign ís-

lenzkra banka verður seld hærra verði eftir gengislækkunina, skal renna í gengis-
hagnaðarsjóð, er Landsbanki íslands varðveitir. Úr sjóði þessum skal verja 10 millj.
kr. til að bæta gildisrýrnun, sem orðið hefur á sparisjóðsinnstæðum einstaklinga -
en ekki ópersónulegra aðila - í peningastofnunum, samkvæmt eftirgreindum
reglum:

Bæta skal sparifé, sem stóð inni til ávöxtunar í bönkum, Söfnunarsjóði íslands,
sparisjóðum og innlánsdeildum kaupfélaga í árslok 1940 og til júníloka 1946. Skilyrði
bóta er, að innstæða hafi staðið óslitið í nefndum peningastofnunum þetta tímabil.
Samt fellur réttur til bóta ekki niður, þó að sparifé hafi verið flutt úr einum spar i-
fjárreikningi í annan reikning á sama nafni í sömu peningastofnun eða annarri, enda
hafi nefndur flutningur ekki tekið meira en tvo daga, ef fé er flutt innan sama kaup-
staðar eða kauptúns, en annars ekki meira en tvær vikur.

Bætur skulu aðeins greiddar á innstæður, sem eru á nafni ákveðins einstaklings
eða einstaklinga. Innstæða á sparisjóðsreikningi, sem er lægri en 100 kr., skal ekki
bætt.
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Greiða skal bætur erfingjum einstaklings, sem fallið hefur fra eftir 30. júní 1946,
ef hann hefði átt rétt á bótum samkvæmt framangreindu.

Ríkisstjórnin setur nánari reglur um framkvæmd á úthlutun bóta samkvæmt
þessari grein, þar á meðal um innköllun þeirra, sem gera kröfu til bóta vegna flutn-
ings á fé milli sparisjóðsreikninga, eða vegna innstæðufjár, sem þeir hafa erft eftir
látinn innstæðueiganda, sbr. 4. mgr. þessarar greinar. Skulu þeir, sem gera slíkar
kröfur, gefa sig fram innan hæfilegs og tiltekins frests að viðlögðum kröfumissi.
Landsbanka íslands skal falin framkvæmd úthlutunarinnar.

Nú nemur nefndur gengishagnaðarsjóður meiru en 10 millj. kr., og skal þá sá
hluti sjóðsins, sem er umfram 10 milljónir kr., renna til ríkisins, og skal honum
varið til greiðslu á skuldum ríkissjóðs við Landsbanka íslands.

Um 12. gr.
Í næstsíðustu og síðustu málsgrein eru ákvæði, sem heimila greiðendum hins

sérstaka eignarskatts að greiða skattinn með jöfnum afborgunum af höfuðstól á 20
árum auk 3% % ársvaxta af skattskuldinni. eins og hún er á hverjum tíma, gegn því
að gefa út skuldabréf fyrir skuldinni og skal ríkisstjórnin nota skuldabréfin til
greiðslu á skuldum ríkisins við Landsbanka Íslands, en hann skyldur til að taka við
bréfunum á nafnverði, en ríkissjóður ábyrgist greiðslu bréfanna.
í sambandi við þetta viljum vér benda á, að með þessu er ríkið:

1. að breyta skuldum sínum við Landsbankann Í vaxtalág lán, í mörgum tilfellum
lægri en innlánsvextir bankans;

2. að breyta lánum, sem aldrei áttu að vera nema bráðabirgðalán, í föst lán;
3. að veita skattgreiðendum Ívilnun á kostnað Landsbankans.

Þetta leggur svo miklar og óeðlilegar kvaðir á bankann, að vér hljótum að mót-
mæla því mjög eindregið. Bankanum er ekki ætlað að hagnast á gengisbreytingunni,
og teljum vér það ekki óeðlilegt, en álitum þá ekki heldur, að leggja beri á bankann
byrðar í sambandi við þetta mál. Verði hins vegar ofan á, að bankinn með lögum
verði skyldaður til að taka skuldabréf upp í skuldir ríkisins, viljum vér benda á sem
veigamikið atriði í þessu sambandi, að bréfin séu til skemmri tíma en frumvarpið
gerir ráð fyrir og með vöxtum, sem samsvara venjulegum útlánsvöxtum bankanna,
en vér teljum ekki rétt að gera tillögur um þetta atriði út af fyrir sig.

Virðingarfyllst,

Landsbanki Íslands. - Framkvæmdastjórnin.

Gunnar Viðar. Jón G. Marlasson. S. Frímannsson.

Fylgiskjal V.

ÚTVEGSBANKI íSLANDS H.F.
Reykjavík, 1. marz 1950.

Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. í gær, beðið um
umsögn bankastjóra Útvegsbankans um frumvarp til laga um gengisskráningu,
launabreytingar, stóreignaskatt. framleiðslugj. o. fl. Þar sem bréf fjárhagsnefndar
kom fyrst löngu eftir lokunartíma í gær og svars óskað Í dag, er oss ekki ætlaður
mikill tími til umhugsunar, Svarið verður því eingöngu um það, sem bankann
sjálfan snertir sérstaklega.

Þar sem Alþingi hefur áður sýnt, að það óskar ekki, að Landsbanka íslands
sé einum falm gjaldeyrisverzlun landsins, heldur líka Útvegsbankanum, virðist
óeðlilegt, að í öllum greinum frumvarpsins, þar sem banki er nefndur, er Lands-
bankinn einn nefndur. Óskum vér því lagfæringar it þess. Leggjum vér því til, að
þessar breytingar verði gerðar á frumvarpinu.
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Við 1. gr.
A eftir "Landsb. íslands" komi: og Útvegsbanki íslands h.f.

Við fyrri hluta 2. gr.
A eftir "Landsb. ísl." komi: og Útvegsb. íslands h.f.

Við síðari hluta 2. gr.
Þar sem Landsbanki Íslands fer einn með seðlaútgáfu landsins, virðist óeðli-

legt, að hann sé um leið dómari í því máli. Leggjum vér því til, að í stað "Lands-
banka Íslands" í byrjun greinarinnar komi: Bönkum landsins. Þ. e. Landsbankinn,
Útvegsbankinn og Búnaðarbankinn.

Við 3. gr.
A eftir "Landsh. íslands" komi: og Útvegsbanki Íslands h.f. A eftir þessari

setningu komi ný grein, svo hljóðandi: "Frá þessari upphæð skal draga kostnað
bankanna við að afla þessa gjaldeyris og geyma hann."

Viðvíkjandi næstsíðustu málsgrein 3. gr.
Vér sjáum enga ástæðu til þess, að Landsbankanum einum sé falin fram-

kvæmdin við úthlutun bóta handa sparifjáreigendum, því ekki er allt spariféð
geymt þar. Oss virðist, að þessa framkvæmd mætti fela ekki Landsbankanum
einum, heldur líka Útvegsbankanum og Búnaðarbankanum, og jafnvel líka Spari-
sjóði Reykjavíkur og nágrennis.

Við síðustu málsgrein 3. gr.
Hér lítur svo út sem ríkissjóður skuldi engum nema Landsbankanum. Leggj-

um vér til, að niður falli: "við Landsbanka íslands".

Virðingarfyllst,

Útvegsbanki íslands h.f.

Helgi Guðmundsson.
Fylgiskjal VI.

SÖLUSAMBAND íSLENZKRA FISKFRAMLEIÐENDA
Reykjavík, 1. marz 1950.

A fundi stjórnar S. 1.F., sem haldinn var í dag, var tekið fyrir bréf háttvirtrar
fjárhagsnefndar, dags 28. febr. s. l., þar sem óskað er umsagnar S.1.F. um frum-
varp til laga um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld
o. f'l., og eftirfarandi ályktun samþykkt með samhljóða atkvæðum:

"Stjórn S. 1. F. telur frumvarp um gengisskráningu, það sem háttv. fjárhags-
nefnd Nd. Alþingis hefur sent S. 1. F. til umsagnar með bréfi, dags. 28. febr., vera
til stórra bóta fyrir framleiðendur saltfisksins og er því samþykk því í aðalat-
riðum."

Finnhogi Guðmundsson óskaði jafnframt eftirfarandi bókað:
"Til þess að frumvarpið komi að gagni, þurfa eftirfarandi skilyrði að vera

fyrir hendi:
1. Rétt skráning á erlendum gjaldeyri, þ. e. að bankarnir kaupi á hverjum tíma

allan gjaldeyri, sem til fellur, og skrái hverja mynt eftir framboði og
eftirspurn.

2. Að verzlunin verði strax gefin algerlega frjáls, þ. e. að framleiðendum sé al-
gerlega frjálst að selja gjaldeyri sinn til hvers sem er og/eða flytja inn vörur
fyrir hann án takmarkana um álagningu.
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Verði þessum skilyrðum ekki fullnægt, er nauðsynlegt að hafa ríkisábyrgð
áfarm á útflutningsframleiðslunni, og sé ábyrgðarverðið ákveðið nægjanlega hátt
á hverjum tíma, og að lánsstofnanir láni það mikið til rekstrarins, að viðunandi
megi teljast.
Í sambandi við allar ráðstafanir, sem gerðar verða, er nauðsynlegt að gera

ýmsar ráðstafanir, sem hafa áhrif á verkaskiptinguna í þjóðfélaginu, þannig að
fleiri taki þátt í raunhæfum framleiðslustörfum, m. a. verndartollar stórlækkaðir,
dregið stórlega úr ríkisrekstri og skóla seta minnkuð."

Helgi Pétursson, varamaður Vilhjálms Þór í stjórninni, gerði þá grein fyrir
afstöðu sinni, að hann teldi sig ekki, á þeim fáu dögum, sem liðnir eru síðan frum-
varpið var lagt fram á Alþingi, hafa haft möguleika til að mynda sér á því rök-
studda skoðun, og tæki hann því eigi þátt í atkvæðagreiðslu um málið á þessu stigi.

Virðingarfyllst,

Sölusambund ísl. fiskframleiðenda

H. Þórarinsson, Kr. Einarsson.
Fylgiskjal VII.

SÖLUMIÐSTÖÐ HRAÐFRYSTIHÚSANNA
Reykjavík, 1. marz 1950<.

Vér höfum móttekið bréf yðar, dags 28. febr., þar sem þér óskið eftir umsögn
vorri um frumvarp til laga um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt.
framleiðslugjöld o. fl., sem nú liggur fyrir Alþingi.

Þar eð þér óskið eftir svari voru í dag, getur ekki verið um annað en mjög
fljótlega athugun á frumvarpinu að ræða af vorri hálfu. Stjórn Sölumiðstöðvar
hraðfrystihúsanna lítur þó þannig á, að nefnt frumvarp stefni í rétta átt og sýni
viðleitni til að bæta úr því öfremdarástandí, sem nú ríkir í atvinnu- og fjármálum
landsins. Hins vegar er stjórn S. H. það þegar ljóst, að frumvarpið -- ef það yrði
óbreytt að lögum - skapar alls ekki starfsgrundvöll fyrir hraðfrystihúsin, miðað
við þann framleiðslukostnað, sem nú ríkir, annars vegar, og núverandi söluverð
framleiðslunnar hins vegar, sem allt bendir til, að fari lækkandi.
Í sambandi við þetta frumvarp viljum vér leyfa oss að benda á eftirfarandi

atriði, sem sérstaklega snerta rekstur hraðfrystihúsanna:
1. Núverandi gjaldeyrishöftum verði aflétt hið allra fyrsta, og framleiðendur

útflutningsafurða fái frjálsar hendur til að verzla með sínar vörur, bæði hvað
snertir sölu á þeim og innkaup fyrir þær. Með þessu sjáum við beztu aðferð-
ina til að fá fjármagnið inn í aðalframleiðslugreinar landsins og þar með auka
framleiðslu og velferð þjóðarinnar.

2. Nauðsynlegt er, að frystihúsin fái sem hingað til rekstrarlán með 4% vöxtum
til framleiðslunnar og að bankarnir láni út á fiskinn allt að 80% af fram-
leiðslukostnaði hans.

3. Tryggt verði, að verðmæti heildaraflans verði sem bezt hagnýtt, og viljum
vér sérstaklega minna á ýmsar vörur, eins og hrogn, þunnildi, fiskroð o. fl.
Í þessu sambandi viljum vér einnig benda á það, að æskilegt væri, að aðeins
einn útflytjandi yrði á hraðfrystum fiski, sem samkvæmt reynslu íslendinga
og annarra þjóða, eins og Norðmanna, virðist tryggja hagkvæma sölu fram-
leiðslunnar. Er ekki óeðlilegt, að Sölumiðstöð hraðfrysthúsanna yrði slíkur
aðili, þar sem hún er frjáls samtök hraðfrystihúsaeigenda, sem framleiða um
85% af þeim hraðfrystum fiski, sem fluttur er út úr landinu.

4. Vér teljum nauðsynlegt, að lög nr. 1 1\)50, um ríkisábyrgð á útflutningsvörum
sjávarútvegsins, verði látin gilda til loka yfirstandandi vertiðar. eða 15.-20.
maí n. k., til að koma í veg fyrir truflanir á framleiðslunni, sem af afnámi
laganna mundi leiða.
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Óskum vér eftir að fá að ræða við háttvirta fjárhagsnefnd neðri deildar Al-
þingis um þetta mál.

Virðingarfyllst,

pr. pr. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna

Elías Þorsteinsson.

Fylgiskjal VIII.

STÉTTARSAMBAND BÆNDA
Reykjavík, 2. marz 1950.

Stjórn Stéttarsambands bænda hefur haft frumvarp til laga um gengisskrán-
ingu o. fl. til athugunar. Það skal tekið fram, að stjórn sambandsins hefur ekki
haft aðstöðu til þess að kynna sér efni frumvarpsins og meðfylgjandi greinargerð
til hlítar á þeim stutta tíma, sem hún hefur haft frumvarpið til athugunar.

Það er augljóst, að hin fyrirhugaða gengislækkun hefur í för með sér mikla
hækkun á ýmsum rekstrarvörum landbúnaðarins, svo sem áburði, aðkeyptu fóðri,
viðhalds- og rekstrarvörum til húsa, véla, girðinga og stofnkostnaði o. s. frv. Er
hætt við, að gengisbreytingin auki á erfiðleika mjólkurframleiðenda og geri mjólk-
urframleiðslu óarðbæra í ýmsum sveitum, 1. d. Flóaáveitusvæðinu austan fjalls
og víðar, þar sem áveituheyið fullnægir ekki mjólkurkúm nema með mikilli fóður-
bætisgjöf. Enda verður ekki annað séð, en að hagfræðingarnir, sem samið hafa
greinargerðina, geri ráð fyrir, að svo muni fara, að fólk flytjist frá landbúnaðar-
störfum til útflutningsframleiðslunnar, "enda er einmitt það, sem þarf", segja þeir
vísu menn.
Í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að hækka megi kaup í maí 1950 og oftar,

meðan verðlagið er að jafna sig, en sú kauphækkun nær ekki til bænda. Hér þyrfti
að koma hliðstæð ákvæði viðvíkjandi rekstrarvörum landbúnaðarins. Hækkun á
mjólk vegna aukins framleiðslukostnaðar þyrfti að koma fram ekki síðar en í
júlí, þ. e. á sama tíma og hækkun kæmi til vegna aukins dreifingarkostnaðar it
mjólk. Að öðrum kosti mundu bændur eiga á hættu að búa við hallarekstur allt
frá því rekstrarvörur hækka vegna gengisbreytingar og þar til 'verðlagning fer
fram 1. sept. Auk þess fá þeir, samkvæmt frumvarpinu, enga hækkun á þessum
tíma vegna aukins framfærslukostnaðar, og er það ærið nóg.

Til þess að draga úr þessu misræmi virðist okkur, að breyta þyrfti 9. gr.
frumvarpsins, sem hér segir:

2. málsgrein orðist svo:
"Ákvæði gildandi laga um verðlagningu landbúnaðarafurða skulu haldast.

Mjólkurverð má þó hækka eftir 1. júlí 1950 sem svarar hækkun vegna áhrifa laga
þessara á framleiðsluvörum, s. s. fóðurbæti, áburði og olíum. Ekki má hækka
mjólkurverð vegna launahækkana samkvæmt tillögum þessum fyrr en í júlí 1950."

VJð þessa fljótlegu athugun á frumvarpinu höfum við ekki ástæðu til að fara
út í önnur atriði þess en að ofan greinir.

Virðingarfyllst,

í stjórn Stéttarsambands bænda

Jón Sigurðsson, Sverrir Gíslason,
Einar Ólafsson.

Sigurjón Sigurðsson,
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Fylgiskjal IX.

FÉLAG tSLENZKRA BOTNVÖRPUSKIPAEIGENDA
Reykjavik, 1. marz 1950.

Félag íslenzkra botnvörpuskipaeigenda hefur á fundi sínum i dag rætt frumvarp
það til laga um gengisskráningu, launabreytingar, stóreígnaskatt, framleiðslugjald
o. fl., sem ríkisstjórnin hefur níl lagt fyrir Alþingi og fjárhagsnefnd Nd. Alþingis
hefur sent ýmsum félagasamtökum og stofnunum til umsagnar, og þá fyrst og fremst
á þeim grundvelli, hvort viðkomandi aðilar séu í höfuðatriðum meðmæltir þeirri
stefnu, sem frumvarpið markar i fjárhagsmálum þjóðarinnar.

Út af máli þessu vill fundurinn leyfa sér að taka fram eftirfarandi:

I.
Fundurinn telur, að sú skráning á íslenzkri krónu, sem gert er ráð fyrir, að

tekin verði upp, samkvæmt frumvarpinu, sé verulegt spor i rétta átt og leiðrétting
á því ranga gengi, sem að undanförnu hefur verið á krónunni og komið harðast niður
á útflutningsframleiðslunni, og lýsir sig því fylgjandi þeim höfuðatriðum, sem í
frumvarpinu felast.

II.
Fundurinn óskar eftir því, að Alþingi samþykki, að aftan við 7. gr. frv. komi

ný málsgr., svo hljóðandi:
"Laun, hluta launa eða aðrar greiðslur vegna skipverja á togurum og fiskflutn-

ingasklpum, sem miðaðar eru við hundraðshluta af afla, skal reikna þannig, að
greiðslur þessar verði ekki hærri vegna gengisbreytingarinnar í íslenzkum krónum
en kjarasamningar ákváðu fyrir gengisbreytínguna. ÞÓ skal kaup þeirra manna, er
hér um ræðir, breytast i samræmi við laun annarra skipverja."

III.
Til skýringar og rökstuðnings þessarar breytingartillögu vill fundurinn taka

fram eftirfarandi:
Ef ákvæði frumvarpsins stæðu óbreytt, mundu laun þeirra skipverja á togurun-

um, sem taka mestan hluta launa sinna af verðmæti afla skipanna, hækka stórkost-
lega. Hins vegar mundu laun undirmanna á skipunum breytast lítið frá þvi, sem
nú er.

Þetta mundi að sjálfsögðu leiða af sér mjög mikið ósamræmi í launakjörum
skipverja, sem yrði alveg óviðunandi og raska með öllu þeim grundvelli, sem mark-
aður er í núgildandi kjarasamningum.

Þessi breytingartillaga vor er gerð til að koma í veg fyrir þetta.

IV.
Nokkrar aðrar breytingar og ábendingar óskar Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda

að koma á framfæri við ríkisstjórn og fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis varðandi
frumvarpið, og viljum vér fara fram á það í þessu sambandi, að nefnd frá Félagi ísl.
botnvörpuskipaeigenda geti fengið að ræða við yður, áður en málið verður endan-
lega afgreitt á Alþingi.

Virðingarfyllst,

f. h. Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda
J. V. Hafstein.
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