
Nd. 58. Frumvarp til laga [58. mál]
um opinbera aðstoð við barnafjölskyldur til mjólkurkaupa.

Flm.: Ásmundur Sigurðsson, Einar Olgeirsson, Sigurður Guðnason.

1. gr.
Skömmtunarskrifstofa ríkisins gefur út sérstaka skömmtunarreiti, er hver gefur

heimild til kaupa á einum lítra af nýmjólk fyrir kr. 0.50 lægra verð en hið ákveðna
útsöluverð á hverjum sölustað. Er verzlunum þeim, er mjólk selja, skylt að afgreiða
til þeirra, er framvísa slíkum reitum, tilsvarandi mjólkurmagn á fyrrnefndu verði.

2. gr.
Allir þeir, er börn hafa á framfæri innan 15 ára aldurs, hafa rétt til að fá :30

mjólkurreiti á mánuði fyrir hvert barn. Heimild þessi nær þó eigi til þeirra, el'
sjálfir eru mjólkurframleiðendur.

3. gr.
Verðmismun þann, er um ræðir í 1. gr., skal ríkissjóður greiða verzlunum þeim,

er mjólkina selja, og annast þær greiðsluna til framleiðenda.

4. gr.
Um önnur atriði, er snerta framkvæmd þessara laga, fer eflir nánari reglum,

er ríkisstjórnin setur.
5. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu gilda til ársloka 1953.



Greinargerð.

Sem kunnugt er hefur dýrtíð mjög farið vaxandi hér á síðari árum og einkum
komið hart niður á almenningi, sem ekki hefur fengið tekjur sínar hækkaðar í
samræmi við hið stórhækkaða verðlag á lífsnauðsynjum. Verður þetta glöggt séð
á því, að síðan gengislækkunin var lögleidd hefur framfærsluvísitalan hækkað úr
100 stigum í 162 stig, og er hún engan veginn rétt mynd af þeirri dýrtíðaraukn-
ingu, sem orðið hefur síðan 1947, er gamla framfærsluvísitalan var bundin Í 300
stigum. Hin raunverulega vísitala, sem áður var reiknað með, er nú orðin 639 stig
og hefur því hækkað því sem næst um helming síðan fyrsta kaupbindingin var
lögleidd.

Kaupgjaldsvísitalan er nú nokkrum stigum lægri en hin gildandi framfærslu-
vísitala og mun áreiðanlega vera 1f4-Ys lægri en vera ætti samkvæmt hinum eldri
vísítöluútreikníngí, sem tvímælalaust er réttari mynd af verðlaginu og vexti dýr-
tíðarinnar en núgildandi vísitöluútreikningur.

Ofan á þá tekjulækkun, sem þetta skapar hverjum launþega, hefur svo bætzt
mjög mikið atvinnuleysi í flestum kaupstöðum og kauptúnum landsins. Er því
naumast þörf að eyða orðum til að benda á þá alkunnu staðreynd, hve efnahagur
og kaup geta alls þorra fólks hefur versnað þessi ár.

Mjólkin er ein þeirra fæðutegunda, sem flest heimili, einkum þó þar sem eru
börn og unglingar, mega sízt án vera.

En eins og verðlag hennar er nú orðið, er einmitt mjög mikil hætta it því, að
þær fjölskyldur, sem mesta þörf hafa fyrir næga mjólk, þ. e. barnafjölskyldurnar.
neyðist til að draga við sig mjólkurkaup vegna þess, að tekjurnar hrökkva ekki
fyrir brýnustu lífsnauðsynjum.

Hér er því lagt til, að ríkið veiti nokkra aðstoð til mjólkurkaupa fyrir barna-
fjölskyldur, er nema mundi kr. 180.00 fyrir hvert barn á ári og hámarkið sett við
14 ára aldur. Þótt hér sé ekki um háa upphæð að ræða, mundi hún skapa nokkra
tryggingu fyrir því, að síður yrði dregið úr mjólkurkaupum þeirra heimila, er sízt
mega án mjólkur vera vegna heilbrigði yngstu kynslóðarinnar í landinu.

Enn fremur er rétt að benda á það, að ef samdráttur verður í sölu og neyzlu
landbúnaðarvara á innlendum markaði, sem tvímælalaust ber nú á, a. m. k. hvað
snertir smjör, osta og rjóma, mun það verða alvarlegur hemill á þróun landbún-
aðarins. Sífellt er rætt um nauðsyn þess að byggja upp sveitir landsins og auka
landbúnaðarframleiðsluna. Í þeim tilgangi hefur m. a. verið fluttur inn allmikill
vélakostur, og 1. d. á síðasta þingi var innflutningur á heimilisdráttarvélum gefinn
frjáls og þar af leiðandi aukinn að miklum mun. En til hvers er að segja bænda-
stéttinni að binda fjármagn í vélakosti til að auka framleiðslu sína, ef jafnframt er
ríkjandi það ástand í atvinnu- og efnahagsmálum neytendanna, að kaupgetari fer
stöðugt versnandi á þeim eina markaði, sem að öðrum kosti mætti teljast nokkurn
veginn öruggur?

Það ber engan veginn að líta svo á, að með þessu sé talið, að niðurgreiðslur
ríkissjóðs séu eða eigi að vera hin varanlega lausn þessa vandamáls. Hin eina raun-
verulega lausn er aðeins fólgin í nægri atvinnu og nægri kaup getu neytendanna.
Þess vegna er líka gert ráð fyrir því, að fyrst um sinn gildi lögin aðeins til ársloka
1953. Er það gert Í því trausti, að þá hafi tekizt að bæta úr því ástandi i atvinnu- og
efnahagsmálum almennings, sem skapað hefur núverandi markaðskreppu. Að öðr-
um kosti má framlengja lögin á næsta þingi.

Þá skal að því vikið, hve mikil útgjöld ríkissjóðs mundu verða vegna ákvæða
frumvarpsins, ef það fær lagagildi. Að vísu liggja ekki fyrir nákvæmar tölur um
þann barnafjölda, er hér kemur til greina, vegna þess að Hagstofa Íslands hefur enn
þá ekki unnizt tími til að vinna úr manntalinu 1950. En hagstofustjóri hefur góð-
híslega látið í té upplýsingar um þann fjölda barna 14 ára og yngri, er áttu heima í
kaupstöðum og kauptúnum með yfir 300 íbúa "ið næstsíðasta manntal, þ. e. 1940,
og áætlaða barnatölu nú, miðað við sömu hlutföll milli tölu barna og fullorðinna
og þá var. Samkvæmt þeirri áætlun ætti umræddur barnafjöldi að nema tæplega
31 þúsundi, eða 28.7% fólkstölunnar á þessum stöðum. En þar sem mjólkurfram-
leiðsla er allmikil í mörgum kauptúnum, mundi það hafa nokkur áhrif til fækkunar
þeirra, er þessara réttinda njóta. Sé miðað við 30 þúsund börn, mundu útgjöld ríkis-
sjóðs nema 5.4 millj. kr., og er það þó sennilega fullhátt áætlað. Verður það að telj-
ast mjög hóflega í sakir farið, þar sem svo mikilsvert mál er um að ræða.


