
Ed. 920. Nefndarálit
um frv. til l. um fjárhagsráð, innf'lutningsverzlun og verðlagseftirlit.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Ég hef ekki getað orðið sammála meðnefndarmönnum mínum um afgreiðslu
þessa frumvarps. Stefna Sósíalistaflokksins í þessu máli hefur verið mörkuð með
ýtarlegum breytingartillögum, sem fulltrúar flokksins fluttu við frumv. í Nd., í
nefndaráliti minni hluta fjárhagsnefndar þeirrar deildar og í umræðum þeim, sem
þar urðu um málið. Sósíalistaflokkurinn lítur svo á, að i frumvarpinu beri að
tryggja það, að nýsköpun atvinnulífsins geti haldið áfram með sama hraða og und-
anfarið, að raunverulega verði tekinn upp áætlunarbúskapur, að svo miklu leyti
sem þjóðfélagshættir okkar leyfa, og að stefnt verði að sem víðtækastri samvinnu
þeirra stétta, er fást við framleiðslustörfin, um hinar atvinnulegu framkvæmdir.
Flokkurinn telur, að þetta sé engan veginn tryggt með því frumvarpi, sem hér um
ræðir. Hins vegar bendir margt til þess, að allt önnur stefna sé fyrirhuguð.

Afgreiðsla málsins í Nd. bendir til þess, að stjórnin og stuðningsmenn hennar
séu ráðnir í því að halda fast við þá stefnu, sem felst í frumv. eins og það kom frú
.stjórnmni, og virðast þvi ekki vera líkur fyrir því, að neinar meiri háttar breyt-
ingar á frumv. nái samþykki Alþingis. Ég vil þó freista að bera fram eftirfarandi
breytingartillögur, sem varða meginstefnuna.

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Við 1. gr. t stað ,,15%" komi: 20%.
2. Við 2. gr. Orðin "meðan hinar miklu framkvæmdir Íslenzku atvinnulífi

standa yfir" falli niður.
3. Við 3. gr. Í stað 1. málsl. komi:

Fjárhagsráð semur heildaráætlun um þjóðarbúskap íslendinga fyrir
ákveðið árabil samkvæmt nánari ákvörðun ráðsins í samráði við ríkisstjórn-
ina. Enn fremur áætlun um heildarframkvæmdir fyrir fram fyrir hvert ár.

4. Við 4. gr. Aftan við 1. málsgr. bætist: Þá skal og ráðið hafa samstarf við sam-
tök launþega, bænda, fiskimanna og annarra framleiðenda um samningu áætl-
ana sinna og framkvæmd þeirra.

5. Við 12. gr. Aftan við 1. tölul. bætist: enda fai þá samvinnufélög að öðru jöfnu
að minnsta kosti sömu hlutdeild í heildarinnflutningi vefnaðarvöru, búsáhalda
og skófatnaðar sem þau hafa í matvöruinnflutningi á hverjum tíma, og séu
engar hömlur lagðar á matvörukaup þeirra.

Alþingi, 19. maí 1947.

Brynjólfur Bjarnason.


