
Nd. 285. Nefndarálit
uln frv. til 1. uni breyt. á 1. nr. 42 13. apríl 1943, um dýrtíðarráðstafanir.

Frá m inni hl. fjárhagsnefndar.

Samkomulag hefur ekki orðið í fjárhagsnefnd uin afgreiðslu þessa frv. Meiri hl. 
nefndarinnar leggur til, að það verði samþykkt, en undirritaður er þvi mótfallinn.

Samkvæmt heimild i dýrtiðarlögunum  frá síðasta þingi hefur rikisstjórnin lagt 
fxam fé til verðlækkunar á nokkrum  innlendum neyzluvörum í því skyni að koma 
í veg fyrir vöxt dýrtiðarinnar. Þótt slikt sé engin varanleg lausn á dýrtiðannálinu, 
tel ég, að afnám eða takm örkun heim ildarinnar, eins og lagt er til í frv., geti haft 
mjög óheppilegar afleiðingar, ef ekki eru jafnhliða gerðar aðrar ráðstafanir til að 
hindra hækkun verðlagsvísitölunnar, en engar tillögur um slikar aðgerðir hafa enn 
verið lagðar fyrir þingið.

í þessu sambandi má niinna á J)að, að nýlega hefur verið skipuð samninganefnd, 
nieð fulltriium  frá framleiðcndum og Jaunamönnum, til þess að reyna að ná sam- 
komulagi um ráðstafanir til lækkunar á dýrtiðinni. Ekki er enn séð, hver niður- 
staða verður af þessum samkomulagstilraunum, og á meðan ekkert er kunnugt um 
árangur af starfi nefndarinnar, tel ég óráðlegt að breyta dýrtíðarlögunum  á þann 
hátt, sem lagt er til i frv.

Það er einnig Ijóst, að þótt rikisstjórnin hafi áfram  þá almennu lieimild til að 
verja fé til verðlækkunar, sem nú er í 4. gr. dýrtíðarlaganna, hlý tur það að fara eftir 
ákvörðunum þingsins, hve mikið fé stjórnin hefur til umráða i þessu skyni. Verður 
að eera ráð fyrir þvi, að þingið taki sínar ákvarðanir um þetta i sambandi við af- 
greiðslu fjárlaga og annarra fjárhagsmála, þótt engin breyting verði nú gerð á dýr- 
tíðarlögunum.

Ég legg því til, að frv. verði afgreitt með svofelldri

_, jp i . * RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:Með þvi að
1. samþykkt frum varpsins gæti valdið skyndilegri hækkun á verðlagi innanlands,
2. ný samninganefnd frainleiðenda og launam anna hefur fy rir skömmu hafið til- 

raunir til samkomulags um varanlegar dýrtiðarráðstafanir og ekki er enn séð, 
hver árangur verður af starfi hennar,

3. telja verður vist, að á jjessu lringi verði teknar ákvarðanir um, hvort og hve miklu 
fé verði varið til dýrtíðarráðstafana, jafnt fyrir þvi, þótt dýrtiðarlögunum  verði 
ekki breytt,

þá telur deildin eigi rétt að samþykkja frumvarpið og tekur því fyrir næsta mái á 
dagskrá.

Alþingi, 28. okt. 1943.
Skúli Guðmundsson.


