
Ed. 126. Nefndarálit
nm frv. til 1. uni breyt. á 1. nr. 42 13. npríl 1943, um dýrtíðarráðstafanir.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Eg hef ekki getað orðið meðnefndarmönnum mínum sammála um afgreiðslu 
málsins. Þeir vilja láta samþ. frv., en ég tel af ýmsum ástæðum ekki tímabært að gera 
neina breytingu á lögunuin um dýrtíðarráðstafanir frá siðasta þingi.

Þó að ýmiss konar ágreiningur væri uin vissa þa'tti dýrtiðarmálanna á síðasta 
þingi, þá voru þó þau fáu ákva*ði, sem login að lokum innihéldu, samþ. með fullu 
samkomulagi allra flokka í þinginu, einnig ákvæði 4. málsgr. 4. gr., sem frv. fer fram 
á að breyta. Nefnd sú, sem skipuð var samkv. lögunum, varð sammála uin niðurstöðu 
sína, og er því verð það, sem framleiðendur fá fyrir landbúnaðarafurðir, bvggt á 
samkomulagi framleiðenda og neyteniia. Setning dýrtiðarlaganna og eins framkvæmd 
jjeirra nú byggist því á samkoinulagi. Er ha'tt við, að breyting á einstöku atriði þessa 
samkomulags nú gæti haft i för með sér röskun á fleiru, og teldi ég það illa farið, eins 
og sakir standa.

Ný samninganefnd framleiðenda og nevtenda hefur verið skipuð til þess að reyna 
að ná samkomulagi um raunverulega lækkun dýrtiðarinnar, að þvi er snertir verðlag 
á innlendum vörum og kaupgjald. Er vonandi, að samkomulag náist, og gæti þá ef til 
vill skapazt grundvöllur fyrir raunhæfum aðgerðum i þessum málum. En á meðan 
ekki er séð, hvernig tekst til um þetta, virðist mér ekki rétt að breyta dýrtiðarlögun- 
um.

Deildin hefur nýskeð falið ríkisstjórninni að afla ýmissa gagna, er varða starf 
visitölunefndarinnar og einstaka þætti dýrtiðarmálsins. Virðist eðlilegra að gera ekki 
breytingar á dýrtíðarlöguniun, fyrr en gögn þessi liggja fyrir.

Auk þess, að ég tel ekki timabært að gera nú breytingar á dýrtíðarlögunum, þá 
la' ég ekki séð, að nokkra nauðsyn beri til að samþ. þetta frv. Þó að ríkisstjórnin hafi 
áfram hina almennu heimikl 4. gr. laganna til að „kaupa niður dýrtiðina“, þá liggur 
]>að i hlutarins eðli, að hún getur ekki til frambúðar aflað fjár til þess nema með s í u i i -  

jiykki Alþingis. Þingið hefur því fullt vald á þvi, hvort fjárgreiðslur þessar halda á- 
fram og hve lengi, þó að lögunum sé ekki breytt. Verður að sjálfsögðu að gera ráð 
fvrir þvi, að þingið taki sinar ákvarðanir um þetta i sambaudi við heildarf jármálaaf- 
“’-eiðslu sína (fjárlaga og annarra fjárhagsráðstafana), en þar til er þær ákvarðanir 
( vii gerðar, virðist vel mega hlita þvi, að stjórnin noti heimikl laganna.

Sainkvæmt framansögðu legg ég til, að frv. verði afgreitt með svofelldri

w ,  , . „ RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með j)vi að,

1) ný samninganefnd framleiðenda og neytenda hefur fyrir skemmstu verið skipuð 
með þvi markmiði að ná samkomulagi um raunverulega lækkun dýrtíðarinnar, 
en niðurstöður hennar liggja eðlilega ekki fvrir,

2) deildin hefur nýskeð falið rikisstjórninni að afla gagna, er varða þetta mál, en 
þau gögn liggja ekki enn fyrir,

3) telja verður vist, að á þessu þingi verði ákveðið, i sambandi við afgreiðslu fjár- 
laga eða annarra ákvarðana um fjárhag ríkisins, hvort og hve miklu fé verði 
varið til dýrtíðarráðstafana, jafnt fyrir þvi, þótt lögunum sé ekki breytt,

J)á þykir deildinni ekki timabært að breyta nú lögum nr. 42 13. april 1943, um dýrtið- 
arráðstafanir, og tekur þvi fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 5. okt. 1943.
Rernh. Stefánsson.


