
Nd. 128. Frumvarp til laga [108. mál]
um breyting á lögum nr. 68 31. maí 1976, um breyting á lögum nr. 101 1966, um
framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðar-
vörum o. fl.

Flm.: Svava Jakobsdóttir, Eyjólfur Sigurðsson, Magnús T. Ólafsson.

1. gr.
Aftan við bráðabirgðaákvæði komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
ÞÓ er Mjólkursamsölunni skylt að reka áfram a. m. k. 10 mjólkurbúðir í Reykja-

vík og öðrum þéttbýlisstöðum, þar sem þörfin er mest, næstu 5 ár eða til 1. febr.
1982, svo fremi nægilega margar afgreiðslustúlkur, sem nú eru ráðnar, óska að
starfa áfram.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Á s. l. vori var einkaréttur Mjólkursamsölu og mjólkurbúa til smásölu afnum-

inn með breytingu á lögum um framleiðsluráð landbúnaðarins. Með þeirri laga-
breytingu var Mjólkursamsölunni þó engan veginn meinað að reka búðir sínar
áfram, en Mjólkursamsalan í Reykjavík og Kaupmannasamtökin gerðu með sér
sérstakan samning um að kaupmenn keyptu verslanir Samsölunnar. Vegna þessara
gerbreytinga á mjólkursölumálum var lögbundinn umþóttunartími frá gildistöku
laganna til 1. febrúar 1977. Skyldi sá tími notaður til að ganga frá ýmsum fram-
kvæmdaatriðum sem af breytingunni hlaut að leiða, m. a. ráðningu starfsfólks,
þar eð fyrirsjáanlegt var að 160-170 starfskonur Mjólkursamsölunnar mundu missa
atvinnu sína. Fyrir lá yfirlýsing frá Kaupmannasamtökunum um að afgreiðslu-
stúlkur mjólkurbúða Samsölunnar skyldu hafa forgang til vinnu við þau störf sem
þær gætu tekið við í verslunum þeirra, ef þær kærðu sig um.

Nú er komið í ljós að til stórvandræða horfir með atvinnuöryggi fjölmargra
þessara kvenna. Öllum hefur þeim verið sagt upp störfum hjá Mjólkursamsölunni,
en um 120 þeirra eru óráðnár enn í önnur störf. Liðlega þriðjungur þessara kvenna
munu vera rosknar, og þarf ekki að tíunda hér hversu erfitt er fyrir fullorðnar
konur að fá vinnu eða ganga að nýjum störfum. Þá þarf vart að minna á, að í hópi
þessara kvenna eru sumar einar fyrirvinnur síns heimilis.

Mjólkursamsalan leggur nú allt kapp á að losna við búðir sínar hið fyrsta.
Ákvörðun sína um að leggja starfsemi sína niður tók Mjólkursamsalan án nokkurs
samráðs við starfsfólk sitt, sem hlýtur að teljast fordæmanleg framkoma í sjálfu
sér. Mjólkursamsalan á að dómi flutningsmanna siðferðilegum skyldum að gegna
við það starfsfólk, sem unnið hefur á hennar vegum árum saman, og á því að taka
þátt í því að leysa þann vanda sem nú steðjar að. Flm. telja rétt og sanngjarnt að
lengja umþóttunartímann vegna ráðningar starfsfólks og skylda Mjólkursamsöluna
til að reka a. m. k. 10 mjólkurbúðir áfram næstu 5 árin meðan nægilega margar starfs-
stúlkur, sem nú eru ráðnar, óska eftir að vinna áfram. Þetta mundi að vísu ekki
leysa vanda allra þeirra kvenna sem í hlut eiga, en væntanlega þeirra sem breytingin
bitnar harðast á.

Flm. leggja áherslu á að þeir líta ekki á þessa tillögu sína sem tillögu um at-
vinnubótavinnu, heldur sem kröfu um sæmilegt siðferði á vinnumarkaði. Auk þessa
yrði lengri umþóttunartími til hagræðis fyrir neytendur, sem sjá nú sumir hverjir
fram á mikla óvissu í mjólkursölumálum.


