
Ed. 234:. Nefndarálit
um frv. til l. um dýrtíðarráðstafanir.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur klofnað um málið. Ég er andvígur frumvarpinu og legg til, að
það verði fellt, nema deildin vilji fallast á að gera II þvi svo gagngerðar breytingar,
að um algera stefnubreytingu sé að ræða.

Ástæðurnar fyrir þvi, að ég er andvígur frumvarpinu, eru þessar:
Það miðar ekki að þvi að lækka dýrtíðina, heldur verður það til að auka hana

stórlega.
Það nær ekki þeim tilgangi að aðstoða sjávarútveginn, eins og nauðsyn ber til.
Það hefur i för með sér mikla almenna launalækkun, sem mun nema um

10% nú þegar og að öllum líkindum miklu meira, er frá líður. Um leið og launa-
menn eru þannig rændir þeim vinnulaunum, sem þeir hafa tryggt sér með löglegum
samningum, er mjög dregið úr réttindum alþýðutrygginganna og lifeyrisgreiðslur
þeirra, sem verst eru stæðir í þjóðfélaginu, rýrðar verulega.

Skattaákvæði frumvarpsins eru mjög ranglát og koma að mjög litlu leyti niður
á þeim, sem bezt gætu borið þau.

Launarán frumvarpsins leysir ekki vandamál dýrtíðarinnar og ekki vandkvæði
sjávarútvegsins. Hér er blátt áfram verið að misnota löggjafarvaldið til þess að
hjálpa atvinnurekendum" til að stórlækka laun verkamanna sinna. Með frumv.
þessu er því óhjákvæmilega verið að stofna til vinnu ófriðar í landinu.

Ég mun því bera fram breytingartillögur til gerbreytinga á frumvarpinu. Eru
þar ýmis meginmálsatriði þess frv., sem Sósíalistafl. hefur lagt fram i neðri deild,
um lausn dýrtðarvandamálanna, um raunhæfar ráðstafanir til aðstoðar bátaútgerð-
inni og um niðurfellingu tolla á nauðsynjavörum, sem mundi lækka vísitöluna
raunverulega allt niður í 300 stig. Hins vegar verði kaflinn um festingu visitöl-
unnar felldur niður. Auk þess mun ég bera fram tillögur í samræmi við óskir þær,
sem fjárhagsnefnd hafa borizt frá Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, sem virðast
sanngjarnar, og Sölumiðstöðin telur nauðsynlegt, að samþykktar verði, til þess
að hægt sé að halda áfram rekstri hraðfrystihúsanna.

Alþingi, 19. des. 1947.
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