
Nd. 136. Frumvarp

til laga um breyting á jarðræktarlögum , nr. 43, 20. jún i 1923.

Flutningsm.: Bjarni Ásgeirsson.

1. gr.
Niðurlag 2. greinar, o rð in : ameiri hluta i stjórn þess o. s. frv.oc 

falli burt. I þeirra stað k om i: annan endurskoðanda að reikningum félagsins 
og varam ann hans.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þá er næsta Búnaðarþing hefir valið félaginu

stjórn.

G r e i n a r g e r ð .

Frnmvarp þetta er flntt eftir ósk nefndar þeirrar, sem kosin var á siðasta 
Búnaðarþingi til að endnrskoða og kbma með tillögnr um stjórn og fyrirkomn- 
lag Búnaðarfélags Islands. Nefnd þessi hefir samið itarlegt álit og í* greinargerð 
sinni hefir hún farið svofelldnm orðnm nm þetta atriði:

»Hér er sú breyting gerð, að gert er ráð fyrir, að Bnnaðarfélag íslands 
hafi framvegis á sér hið sjálfsagða einkenni alls félagsskapar, að það sé sjálfrátt 
nm sina eigin stjórn. Að visu er hér stór hængnr á, þar sem jarðræktarlögin 
gera ráð fyrir, að meiri hluti stjórnarinnar sé útoefndur af atvinnumálaráðnneyt- 
inn, eftir tillögnm landbúnaðarnefnda Alþingis. En vér vonnm og gerum ráð fyrir 
þvi i breytingartillögnm vornm, að breyting geti fengizt á þvi ákvæði, án þess að 
það þnrfi að hafa áhrif á góða samvinnu og hinn gagnkvæma stnðning, er at- 
vinnnmálaráðuneytið og Búnaðarfélag íslands veita hvort öðrnc. Og ennfremur: 
»Ákvæði nm endurskoðanda af hálfn rikisstjórnar teljnm vér hið rétta form fyrir 
eftirliti af hennar hálfn með fjárreiðnm félagsins. Með þvi fyrirkomulagi getnr 
atvinnumálaráðuneytið á hvaða tima sem er fylgzt með i meðferð þess fjár, sem 
i hverjnm fjárlögnm er veitt Búnaðarfélagi íslands, og þá gert áhrif sin gildandi, 
ef því sýnist stefnt til óhófs eða fánýtrar eyðsln. Engin slík trygging er sjálfsögð 
afleiðing núverandi skipulags. Landbúnaðarnefndir Alþingis eiga engn siður en 
Búnaðarþing á hættu, hvernig mannval tekst í stjórn félagsins, en umfram út- 
nefningarréttinn sjálfan er ekki lögfestur ihlutnnarréttur fjárveitingavaldsins, 
nema ef vera kynni að þvi leyti, sem svo beri að skilja, að hinir stjórnskipuðn 
stjórnarnefndarmenn beri ábyrgð fyrir landbúnaðarnefndum Alþingisc.


