
Nd. 30. Frumvarp til laga [28. mál]
um breyting á lögum nr. 101/1966, um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskrán-
ingu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi á 101. löggjafarþingi 1979.)

5. gr. laganna orðist svo:
Kjaranefnd landbúnaðarins, tilnefnd af samtökum framleiðenda og ríkisstjórn-

inni, skal á grundvelli ákvæða 4. gr. ákveða afurðaverð til framleiðenda og verð á
landbúnaðarvörum í heildsölu og smásölu samkvæmt nánari ákvæðum laga þessara.
Jafnframt skal kjaranefnd semja um ákveðið magn framleiðslu í hverri búgrein sem
framleiðendum er tryggt fullt verð fyrir.

Kjaranefnd er heimilt að semja um fjárframlög ríkisins til landbúnaðarins í því
skyni að markmiðum 4. gr. verði náð, enda sé gert ráð fyrir slíkum framlögum í
fjárlögum. Þar á meðal er heimilt að ákveða framleiðslustyrki til einstakra byggðar-
laga, þar sem framleiðslu skilyrði eru erfið. Einnig er heimilt að semja um tilhögun
niðurgreiðslna búvöruverðs á innlendum markaði.

Af hálfu framleiðenda tilnefnir stjórn Stéttarsambands bænda tvo menn í nefnd-
ina en Framleiðsluráð landbúnaðarins einn mann. Ríkisstjórnin tilnefnir þrjá menn.
Varamenn skulu tilnefndir á sama hátt. Fulltrúar ríkisins í nefndinni skulu, auk
þess sem þeir gæta þess að fylgt sé ákvæðum 4. gr., gæta hagsmuna neytenda í land-
inu og er ríklsstjórnínni rétt að velja þá með tilliti til þess. Kjaranefnd skal skipa
til eins árs í senn og skal hún fullskipuð 15. júní ár hvert.

Skylt er að gefa fulltrúum samtaka þeirra aðila er vinna að sölu og vinnslu
búvara kost á að mæta á fundum kjaranefndar þegar fjallað er um mál er varða þá
sérstaklega.

Hagstofustjóri og forstöðumaður Búreikningastofunnar skulu vera kjaranefnd
til aðstoðar.

2. gr.
3. málsgr. 6. gr. orðist svo:
Náist ekki samkomulag í kjaranefnd varðandi ákvörðun verðlagsgrundvallar

samkvæmt 1. málsgrein þessarar greinar, eða varðandi verðlagningu söluvara sam-
kvæmt 2. málsgrein þessarar greinar, skal vísa ágreiningnum til þriggja manna yfir-
nefndar er fellir fullnaðarúrskurð.

Hvor nefndarhluti kjaranefndar tilnefnir einn mann í nefndina, þó ekki úr hópi
nefndarmanna, en oddamaður skal tilnefndur af nefndinni í heild. Fái enginn stuðn-
ing meirihluta kjaranefndar sem oddamaður, tilnefnir Hæstiréttur oddamanninn.
Skipa skal varamenn á sama hátt.

Úrskurði yfirnefndar skal fylgja rökstudd greinargerð.

Í stað orðsins "neytenda"
3. gr.

7. gr. komi: ríkisstjórnarinnar.

4. gr.
Framan við 9. gr. bætist nýr málsliður, er orðist svo:
Heimilt er Framleiðsluráði að ákveða frávik til hækkunar eða lækkunar frá

skráðu heildsölu- og smásöluverð i eftir árstímum eða markaðsástandi hverju sinni,
enda skili heildarsala ársins réttu meðalverði. í þessu sambandi eru Framleiðsluráði
heimilar aðgerðir til verðjöfnunar milli söluaðila, svo slík ákvörðun raski ekki
möguleikum til að bændur fái sama verð fyrir sams konar vöru á viðkomandi verð-
lagstímabili.



5. gr.
Þar sem orðið "sexmannanefnd" kemur fyrír lögum þessum skal staðinn

koma orðið "kjaranefnd".

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.

Kjaranefnd skal taka þegar til starfa. Nefndin skal m. a. taka til skoðunar
verðlagningu búvara, söluvanda landbúnaðarins, þörf fyrir auknar útflutningsbæt-
ur og áhrif harðindanna á stöðu landbúnaðarins.

Í samningum um framleiðslumagn skal þess gætt að ekki komi til röskunar
búsetu í landinu.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir, að lögunum um
Framleiðsluráð landhúnaðaríns verði breytt m. a. á þann hátt að teknir verði upp
beinir samningar fulltrúa bænda og ríkisvaldsins um verðlags-, framleiðslu- og önn-
ur hagsmunamál landbúnaðarins.

Ekki hefur náðst samstaða milli stjórnarflokkanna um heildarendurskoðun
Framleiðsluráðslaganna. því var á s.l. vori flutt frumvarp sem gerði ráð fyrir að
aðeins yrði breytt þeim ákvæðum sem fjalla um skipun sexmannanefndar og yfir-
nefndar í það horf að ríkisstjórnin tilnefni fulltrúa í þessar nefndir í stað samtaka
launþega eins og gert er ráð fyrir í gildandi lögum.

Frumvarp þetta hlaut ekki afgreiðslu fyrir þinglok í vor og er nú endurflutt
með nokkrum breytingum.

Frumvarpið gerir ráð fyrir mun víðtækara verksviði samninganefndarinnar en
verið hefur skv. gildandi lögum. Þegar ríkisvaldið er orðið þátttakandi í samn-
ingagerðinni skapast grundvöllur til samninga á breiðum grundvelli um kjaramál
bænda.

Mjög er brýnt að slíkir samningar geti hafist sem fyrst, þar sem leitað verði
leiða til lausnar þess vanda sem nú er í framleiðslu- og sölumálum landbúnaðarins
og að því unnið að aðlaga landbúnaðarframleiðsluna þörfum þjóðarinnar betur
en nú er.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Greinin fjallar um skipun og verksvið samninganefndarinnar. Meginbreytingin
er sú að gert er ráð fyrir að ríkisstjórnin skipi þrjá menn í nefndina í stað Alþýðu-
sambands Íslands, Landssambands iðnaðarmanna og Sjómannafélags Reykjavíkur,
sem samkv. gildandi lögum hafa rétt til að skipa menn í nefndina. Niður eru felld
ákvæði um hvernig með skuli fara ef einhver aðili tilnefnir ekki menn í nefndina.
Naumast er ástæða til að gera ráð fyrir að til slíks komi þegar um er að ræða
beina samninga við ríkisvaldið.

Með tilliti til þess að samninganefndinni er nú ætlað mun víðtækara verksvið,
er lagt til að heiti hennar verði breytt og hún nefnd Kjaranefnd landbúnaðarins.

Nefndinni er ætlað að semja um ákveðið magn framleiðslu i hverri búgrein sem
bændum sé tryggt fullt verð fyrir. Með slíkum samningum skapast möguleikar á að
aðlaga búvöruframleiðsluna markaðsaðstæðum á hverjum tíma. Ljóst er þó, að breyt-
ingar á framleiðslumagni einstakra búgreina þurfa nokkurn aðdraganda, ef ekki
á að hljótast af alvarleg röskun á högum bænda og á byggð.

Gert er ráð fyrir að kjaranefnd geti samið um sérstök fjárframlög ríkisins í því
skyni að ná tekjumarkmiðum, enda sé gert ráð fyrir slíkum framlögum á fjárlögum.



Slík framlög yrðu metin jafngildi tekna og þannig komist hjá því að allar kjara-
bætur til bænda leiði sjálfkrafa til hækkunar á verði búvara. Á sama hátt mætti
einnig jafna afkomu bænda og aðstöðu frumbýlinga án þess að slíkt leiði til hækk-
unar á tekjum bænda almennt eða til hækkunar á verði búvara. Einnig er gert ráð
fyrir að semja megi um framleiðslustyrki til einstakra byggðarlaga þar sem fram-
leiðsluskilyrði eru erfið eða skortur á búvörum, s.s. mjólk, og semja um tilhögun
niðurgreiðslna á innlendum markaði.

Þá er gert ráð fyrir að fulltrúar þeirra aðila, sem annast verslun og iðnað úr
búvörum, fái tækifæri til að sitja fundi kjaranefndar, þegar fjallað er um mál er
varða þessar atvinnugreinar sérstaklega.

Um 2. gr.
Felld eru niður ákvæði í 3. málslið 6. gr. um starf sáttasemjara í þessum mál-

um, en gert ráð fyrir að ágreiningsefnum sé vísað beint til yfirnefndar.
Þá eru felld niður ákvæði 3. málsliðar greinarinnar um hvernig með skuli fara

ef málsaðilar nota ekki rétt til að tilnefna menn í yfirnefnd.

Um 3. gr.
Greininni er breytt til samræmis við það að gert er ráð fyrir að ríkisstjórnin

verði aðili að kjaranefnd.

Um 4. gr.
Gert er ráð fyrir því að Framleiðsluráði verði heimilaðar árstíðabundnar hækk-

anir eða lækkanir frá skráðu heildsöluverði og smásöluverði, ef markaðsaðstæður
mæla með því, að því tilskildu að rétt meðalheildsöluverð náist fyrir framleiðsluárið
eða tiltekið sölutímabil. Eðlilegt þykir að hafa þennan sveigjanleika á verðlagningu,
sem ætti að geta komið bæði neytendum og framleiðendum til góða. Ef slíkar breyt-
ingar eru viðhafðar er nauðsynlegt að hafa heimild til verðjöfnunar á milli sölu-
aðila þannig að bændur geti þrátt fyrir þetta fengið sama verð fyrir sömu vöru á
verðlagstímabilinu.

Um 5. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.

Um 6. gr.
Greinin fjallar um gildistöku laganna. Gert er ráð fyrir að kjaranefnd verði

skipuð strax að lokinni samþykkt laganna.


