
Ed. 215. Breytingartillögur [87. mál]
við frv. til laga um niðurfærslu verðlags og launa o. fl.

Frá Birni Jónssyni, Finnboga R. Valdimarssyni og Alfreð Gíslasyni.

1. Við 4. gr. Síðasta málsgrein orðist svo:
Hinn 1. marz 1959 skal taka gildi nýr grundvöllur vísitölu framfærslu-

kostnaðar, samkvæmt niðurstöðum neyzlurannsóknar þeirrar, er kauplagsnefnd
hefur framkvæmt í samráði við Hagstofuna. Inn í þennan grundvöll skal bæta
útgjaldaupphæð vegna greiðslu útsvars og tekjuskatts samkvæmt mati kaup-
iagsnefndar og Hagstofunnar. Skal útgjaldaupphæð hins nýja vísitölugrund-
vallar 1. marz 1959 vera sú grunnupphæð, er síðari breytingar vísitölunnar
miðast við, og jafngildir því grunntölu 100. Vísitala framfærslukostnaðar skal
reiknuð mánaðarlega miðað við verðlag í mánaðarbyrjun, eftir grundvallar-
reglum, sem kauplagsnefnd setur. Við þennan útreikning skal sleppa broti úr
vísitölustigi, sem er minna en %, en annars hækka í hálft eða heilt stig.

2. Við 6. gr.
a. 3. málsgrein falli niður.
b. 4. málsgrein orðíst svo:

Kaupgreiðsluvísitala sú, sem um ræðir í 2. málsgr, þessarar gr., gildir við
ákvörðun verðlagsuppbótar, eftir þvi sem ákveðið er i samningum stéttar-
félaga og vinnuveitenda á hverjum tíma um gildistöku breyttrar kaup-
greiðsluvísitölu.

3. Yið 9. gr. Síðari málsgrein orðist svo:
Frá 1. fehrúar 1959 skal greiða verðlagsuppbót á kauptryggingu bátasjó-

manna svo og á mánaðarlaun togarasjómanna samkvæmt kjarasamningum eftir
kaupgreiðsluvísitölu 185. Frá 1. marz 1959 skal verðlagsuppbót samkvæmt þessu
lögð við grunnupphæð kauptryggingar og mánaðarlauna og telst hvort tveggja
grunnlaun. er breytist í samræmi við þá verðlagsuppbót, sem kann að verða
greidd á hverjum tíma, skv. ákvæðum 6. gr.

4. Við 10. gr. Síðasta málsgrein orðist svo:
Verðlagsyfirvöld skulu þegar eftir gildistöku laganna gera ráðstafanir til

lækkunar á vöruverði í heildsölu og smásölu, þannig að álagning í heildsölu
verði eigi hærri en hún var í desember 1956, svo og hvort tveggja til samræmis
við þá lækkun dreifingarkostnaðar, sem leiðir af ákvæðum þessara laga, og
enn fremur svarandi til þess, að hagnaður verzlana lækki i hlutfalli við niður-
færslu kaupgreiðsluvísitölunnar. Sama gildir um umboðslaun vegna vörusölu
innanlands.


