
Nd. 86. Nefndarálit
urn frv. til 1. um  gerðardóm  í kaupgjalds- og verðlagsm álum .

F rá  m eiri hl. a llsherja rnefndar.

Frv. þetta er horið fram  af rik iss tjó rn in n i til staðfestingar bráðabirgðalögum , 
sem ú t voru gefin 8. jan ú a r þ. á. Sam kvæm t forsendum  bráðabirgðalaganna var aðal- 
tiiefni þe irra  það, að v innudeilu r hófust um  s.l. áram ót í nokkrum  iðngreinum  í 
Reykjavík, og voru aðalk rö fu r v innuseljenda um k ja rab æ tu r í þvi fó lgnar að fá all- 
\e ru leg a r grunnkaupshæ kkan ir. R ík isstjó rn inn i v irtist einsætt, að ef sú stefna yrði 
upp tekin  að hæ kka grunnkaup, m undi dýrtíð  aukast allverulega i landinu. Taldi 
rik isstjó rn in  því b rýna nauðsyn til bera  að gera ráð sta fan ir með bráðabirgðalögum  
sam kvæm t 23. gr. s tjó rn arsk rá rin n ar, sem takm örkuðu ré tt til h æ kkunar á grunn- 
]<aupi, ja fn fram t þvi, sem kostað væri kapps um að halda verðlagi á nauðsynjavör- 
um í skefjum .

Meiri hl. allshn. fellst á, að þessi viðleitni r ik iss tjó rn a rin n a r til þess að draga 
ú r  aukinni dýrtið  og verðbólgu sé fyllilega réttm æ t. V erðlagsvísitalan hefu r ekki 
hækkað h inn  siðasta m ánuð, og v irð ist mega þakka það aðgerðum  dóm stóls þess, 
sem settu r var á stofn með bráðabirgðalögunum . Ef frv. verður að lögum, er þeim 
aðeins skapaður ákveðinn aldur, því sam kvæm t 12. gr. frv. falla lögin ú r  gildi í iok 
yfirstandandi árs. En þá æ tti að vera fengin nægileg reynsla fv rir  því, hvort lögin 
ná tilgangi sinuin að hafa hemil á dýrtíð inni, svo hún kevri eigi um þverbak.

Með sk írsko tun  til fram anskráðs leggur u n d irritað u r m eiri hl. allshn. til, að 
frv. verði sam j)ykkt. — Hins vegar vill m inni hk (F J)  láta fella frv. og sk ilar senni- 
lega sérstöku nál.

Alþingi, 18. m arz 1942.
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