
Nd. 112. Breytingartillögur
við frv. til 1. um  fóðurtryggingarsjóði.

F rá  Jóni Sigurðssyni.
1. A undan 1. gr. kom i ný gr., sem verður 1. gr., svo hljóðandi:

Heimilt er  sýslunefndum og b æ ja rs t jó rnum  að gera sam þykktir  fyrir 
hlutaðeigandi sýslur og kaupstaði:
a. um  stofnun fóðurtryggingarsjóða til að tryggja búpening sýslu- og kaup- 

staðarbúa fyrir  fóðurskorti i liarðindum.



]). um stofnun niatforðasjóðs til þess að tryggja sýslu- og kaupstaðarbúa 
fyrir  kornvöruskorti til nianneldis.

1. gr. verður 2. gr. og orðist svo:
Ríkissjóður leggi árlega fram  allt að 7fi þús. k ró n u r  til fóðurtrvgg- 

ingar- og niatforðasjóðs.
I 'ram lag i ríkissjóðs til sjóðanna skal skipta þannig, að það sé ja fn t  

franilagi sýslu og kaupstaða. Xú nema fram lög lil sjóðanna frá  sýslum 
og kaupstöðum  eittlivert á r  liærri f já rbæ ð sam anlagl en tillag ríkissjóðs, og 
jafnast það þá milli sjóðanna í rétlu  hlutfalli við framlög til þeirra annars- 
staðar frá  á því ári.
Við 2. gr., sem verður 3. gr.
a. A undan gr. komi fyrirsögn: Um fóðurtryggingarsjóði.
b. Fyrsta  málsgr. falli niður.
Á eftir 12. gr., sem verður l.'í. gr., komi fyrirsögn og 5 ný jar  gr.. svo liljóð- 
a n d i :

Um matforðasjóði.
a. (11. gr.). Heimilt er sýslunefndum og bæ jars t jó rnum  í ])eim sýslum og 

kaupstöðum, þar sem liafis getur hindrað allar sam göngur á sjó, að 
gera sam þykktir  uin slofnun malforðasjóðs.

b. (lf>. gr.). Hlutverk sjóðsins sé að tryggja það, að árlega sé til fyrirliggj- 
andi nægur forði af kornvöru til manneldis á bentugum  stað i sýslunni 
eða kaupstaðnum  ])á mánuði ársins, er hafís getnr lokað öllum skipa- 
leiðum til þessara héraða eða kaupstaða.

Höfuðstól sjóðsins má ekki skerða. Xú hefir eyðzl af sjóðnnm, og 
verður ekki innbeimt, og skal þá bæjar- eða sýslusjóður greiða mat- 
forðasjóði það að fullu fyrir lok reikningsárs sjóðsins án tillags frá 
ríkissjóði.

e. (16. gr.). F ram lag  til sjóðsins greiðist úr sýslu- eða ba*jarsjóði. Sýslu- 
nefnd og bæ jars t jó rn  ákveða jafnan  fyrir eitt á r  í senn, live liátt tillagið 
íil sjóðsins skuli vera það ár.

d. (17. gr.). S tjórn  sjóðsins skipa .‘5 menn, kosnir af sýslunefnd eða bæjar- 
s tjórn  í kaupstöðm n til eins árs í senn. Stjórnin skijitir sjálf með sér 
verkum.

Stjórn  sjóðsins annast um  þær fram kvæ m dir,  er sam þykktin  leggur 
benni á herðar; bún sem ur árlega reikning matforðasjóðs. Skal reikn- 
ingur undanfarins árs lagður fram  á sýslufundi eða bæ jars tjó rnarfundi 
til sam þykktar.

-\ sýslufundi og á bæ jars t jó rnarfund i í kaupstöðum  skal semja áætl- 
un um  lekjur og gjöld maíforðasjóðs næsta reikningsár. Afrit af mat- 
forðasjóðsreikningimum ásam t áætluninni skal fo rm aður nefndarinnar 
senda atvinnimiálaráðuneytinu að afstöðnum  sýslufundi, eða þeim bæj- 
arstjó rnarfundi, er afgreiddi málið. Reikningsár sjóðsins er frá  1. okt. 
til 30. sept.

e. (18. gr.). Xú er sam þykkt gerð af sýslunefnd eða bæ jars t jó rn  um  stofnun



matforðasjóðs, og skal hún |)á send atv innum álaráðherra  til staðfest- 
ingar. Virðist honuin liún kom a í hága við grundvallarreglur laga eða 
ré tt  m anna, er sam þvkktin  endursend án staðfestingar. Að öðrnm  kosti 
staðfestir hann samþykktina, skipar fyrir  11111 birlingu bennar og til- 
tekur, bvenær bún öðlast gildi. Samþykkt, er ráðlierra befir  staðfest, 
m á eigi breyta á annan  bátt en bún er stofnuð.

Við 13. gr. Greinin verður 19. gr.


