
Nd. 97. Breytingartillögur [34. mál]
við frv. til l. um breyt. á I. nr. 70 5. júní 1947, um fjárhagsráð, innf'lutningsverzlun
og verðlagseftirlit.

Frá Jóni Pálma syni.

1. Við 1. gr. A undan greininni komi 4 nýjar greinar, svo hljóðandi (og breytist
greinatala eftir því):
a. (1. gr.) 2. grein laganna orðist þannig:

Híkisstjórnin skipar 5 manna nefnd, er nefnist fjárhagsráð. Einn nefnd-
armanna tilnefna bankastjórar Landsbankans úr sínum hópi og annan
bankastjórar Útvegsbankans á sama hátt, en þrjá skipar ríkisstjórnin án
tilnefningar. Háðið kýs sjálft formann sinn.

Verkefni ráðsins er að vinna að því, að sá gjaldeyrir, sem þjóðin aflar á
hverjum tíma, sé notaður á hagkvæman hátt, til að greiða nauðsynlegar
innfluttar vörur, og beita sér fyrir því, að þær séu seldar almenningi svo
hagstæðu verði sem kostur er á.

b. (2. gr.) 3. grein laganna orðist svo:
Fjárhagsráð semur fyrir fram fyrir ár hvert áætlun um það, hve mikl-

um gjaldeyri sé hægt að verja næsta ár til vörukaupa erlendis frá og
hvernig honum sé skipt niður á einstaka vöruflokka. Skal við þá skiptingu
miðað við það, að nauðsynlegar neyzluvörur, sem óhjákvæmilega þarf að
flytja inn, séu í samræmi við skömmtun, að svo miklu leyti sem hún er
framkvæmd, en að öðru leyti við eðlilega notaþörf. Því, sem afgangs er af
áætluðum gjaldeyri sé varið til kaupa áframleiðslutækjum, byggingarvör-
um, efnivörum til iðnaðar og þeim vörum, sem framleiðsluatvinnuvegir
landsins þurfa til rekstrar framleiðslunni.

c. (3. gr.) 4. gr. laganna orðist svo:
Ríkisstjórnin skal fyrir 1. desember ár hvert láta senda fjárhagsráði :

1) skýrslu frá nýbýlastjórn ríkisins og Búnaðarbankanum um fyrirhugaðar
byggingar í sveitum landsins á næsta ári;

2) skýrslu um fyrirhugaðar opinberar framkvæmdir á næsta ári, að svo
miklu leyti sem erlent efni þarf til.

Því, sem umfram þetta er unnt að verja af erlendum gjaldeyri á komandi
ári til bygginga og annarra framkvæmda í kaupstöðum og kauptúnum, skal
skipt milli umsækjenda, og séu íbúðarhús, sjúkrahús og iðjufyrirtæki látin
sitja fyrir.

d. (4. gr.) 5., 6. og 8. gr. laganna falli burt.
2. Við 3. gr. Greinina skal orða svo:

Innflutnings- og gjaldeyrisleyfulll fyrir því magni, sem fjárhagsráð ákveður
að flytja til landsins af: kornvörum til manneldis, kaffi, sykri, ávöxtum, græn-
meti, fatnaði og vefnaðarvörum, skófatnaði, búsáhöldum og hreinlætisvörum,
skal fjárhagsráð skipta milli verzlunarsvæða, kaupstaða og kauptúna í réttu
hlutfalli við íbúatölu á hverju verzlunarsvæði

Leyfin skulu einungis veitt viðurkenndum smásöluverzlunum (kaupfélög-
um og kaupmönnum), og sé skiptingin innan hvers verzlunarsvæðis ákveðin af
Verzlunarráði íslands og stjórn Sambands íslenzkra samvinnufélaga.

Skiptingin telst þó eigi samþykkt, nema meiri hluti sambandsstjórnar og
verzlunarráðs hvors um sig sé sammála. Verði eigi á þann veg samþykkt skipting
innan einhvers verzlunarsvæðis, sker viðskiptamálaráðherra úr.

Innflutnings- og gjaldeyrisleyfum fyrir framleiðslutækjum, byggingarvör-
um, efnivörum til iðnaðar og framleiðsluvörum atvinnuveganna skal fjárhags-
ráð skipta á sama hátt milli verzlunarsvæða, eftir því sem við verður komið í



réttu hlutfalli við fjárfestingarleyfi (sbr. 3. gr.). Sé þeim leyfum einnig úthlutað
til verzlana eingöngu og skipt innan hvers verzlunarumdæmis af sömu aðilum
og skipta á öðrum vörum.

Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi skulu miðuð við verð eða vörumagn, eftir
því sem fjárhagsráð ákveður.

Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi og skipting þeirra miðast við heilt ár, eftir
þvi sem við verður komið, ella við 6 mánuði minnst.

3. Við 5. gr. Aftan við greinina bætist:
Fyrir þriðju og fjórðu málsgrein sömu greinar laganna (13. gr.) komi:
Ef gjaldeyris leyfi hafa á einhverjum tíma verið veitt fyrir hærri upphæð

en þá er til í erlendum gjaldeyri, skal fjárhagsráð ákveða, í hvaða röð þau eru
afgreidd.


