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FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET
PRISAVDELNING

I. Statsrådets anvisningar för effektivisering av prisregleringen.
Utfärdade dcii 8 november* 1943.

Myndigheterna skola, vid avgörande av
prisfrågor iakttaga följande allmänna
grundsatser:

1) Minutförsäljningsprisen för lantbruks-
produkter få icke höjas, så länge dessa
anvisningar äro i kraft. De pris, som pro-
ducent erhåller för sina lantbruksproduk-
ter, få icke heller ökas.
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melser och anvisningar, som särskilt utfär-
das beträffande övervakningen av utrikes-
handelsprisen.

6) Förhöjning av försäljningsprovisio-
nerna för handeln må icke tillåtas, för så
vitt icke synnerligen tvingande skäl där-
till föreligga för tryggande av för befolk-
ningens utkomst livsviktig fördelning.

2) Grundprisen för råvirke och av dem
härledda stubbhyror få icke tillåtas att hö-
jas från den nivå, varom överenskommelse
träffats inom skogshandelsdelegation i juli
1943. Priset för utom förenämnda avtal
stående råvirke samt vedpriset få icke hel-
ler höjas från den nivå, som förutsattes
av gällande föreskrifter rörande deras pris
— eller, om föreskrifter saknas, utöver de
nuvarande prisen.

7) I regleringen av ersättningar av av-
givits- och arvodesnatur samt hyror skola
samma grunder och förfaringssätt iakttagas
som vid prisregleringen.

Dessa anvisningar skola iakttagas jämväl
i det fall, att lönerna stiga från nivån i
september 1943, för så vitt icke lönestegrin-
gen jämlikt beslut om lönereglering utgör
mera än 5 % av nämnda nivå.

3) Förhöjning av prisen för inhemska
industriprodukter må icke tillåtas, och för
nya produkter må icke fastställas pris,
vilka med beaktande av produktens beskaf-
fenhet och produktionskostnaderna äro
högre än gällande prisnivå.

Industriprodukternas kvalitet och ända-
målsenlighet skola särskilt i fråga om, nya
slag av produkter och ersättningar effek-
tivt övervakas.

4) Införsel av förnödenheter från utlan-
det må icke tillåtas till pris, vilka äro högre
än prisen för motsvarande inhemska pro-
dukter, för så vitt icke importen av dylik
förnödenhet är oundgänglig för landet.
Från utlandet, införda livsmedels pris skola
vid behov med statsmedel hållas på motsva-
rande inhemska, produkters prisnivå. Dess-
utom skall i frågor beträffande förändrin-
gar i importprisen beaktas vad om övervak-
ningen av utrikeshandelsprisen särskilt
stadgas.

Till avvikelse från dessa anvisningar
skall i varje särskilt fall statsrådets med-
givande inhämtas. Endast då prisrådet är
enhälligt om att någon från dessa anvis-
ningar avvikande prisförhöjning icke kan
avböjas utan att landets försörjningsläge
allvarligt äventyras, kan myndighet med-
giva dylik förhöjning.

Statsrådets avsikt är att avhålla sig från
att höja omsättningsskatten och övriga sta-
ten tillfallande, på prisnivån inverkande
avgifter.

Genom dessa anvisningar upphävas stats-
rådets den 17 oktober 1942 utfärdade an-
visningar för effektivisering av prisregle-
ringen.

11. Förtydligande till anvisningarna.

5) Prisen för exportartiklar skola likaså
regleras med iakttagande av de bestäm-

Utfärdat den 20 april 1944.

Statsrådets har beslutat förklara, att ut-
trycket „vid avgörande av prisfrågor" i
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statsrådets anvisningar av den 8 november
1943 för effektiviseringen av prisreglerin-
gen avser, att myndigheterna skola iakttaga
anvisningarna i enlighet med deras ordaly-
delse i -fråga om alla de pris och avgifter,
som föreläggas myndigheterna till faststäl-
lelse, och att myndigheterna därjämte äro
skyldiga att följa med utvecklingen av pris-
nivån även i andra fäll och att vid behov
skrida till åtgärder för länkandet jämväl
av andra pris och avgifter i enlighet med
grundsatserna i anvisningarna.

111. Ändring av anvisningarna.
Utfärdad den 28 december 1944.

IV. Förordning om prisrådet.
Given den 21 maj 1943.

Statsrådet har beslutat, att dess den 8
november 1943 utfärdade anvisningar för
effektiviseringen av prisregleringen fortfa-
rande skola iakttagas så ändrade, att en
stegring av arbetslönerna jämlikt föreskrif-
ter om reglering av arbetslönerna får beak-
tas i produktionskostnaderna samt prisen
till följd därav med prisrådets begivande
höjas, för så vitt prisrådet är enhälligt
därom", att förhöjningen är oundgänglig för
upprätthållande eller åstadkommande av
produktion, som måste anses nödvändig,
och andra produktionskostnader eller före-

4 §•

Helsingfors 1945. Statsrådets tryckeri.

tagarens vinst icke kan i proportion sänkas
utan att en skälig räntabilitet äventyras.
Likaså kunna pris med prisrådets begi-
vande även i andra fall höjas, om prisrå-
det är enhälligt om, att förhöjningen icke
kan avböjas utan att nödvändig produk-
tion äventyras. Det den 20 april 1944
gjorda förtydligandet till de i början
nämnda anvisningarna förblir dock i kraft.

3 §.
Åtgärd, som är ägnad att höja prisnivån

eller som strider mot av prisrådet given
allmän föreskrift eller utlåtande, får icke
av myndighet vidtagas, såframt åtgärden
icke grundar sig på statsrådets beslut.

Därest den myndighet, på vars avgö-
rande ärende ankommer, icke anser sig
kunna ställa sig prisrådets föreskrift eller
utlåtande till efterrättelse, skall ärendet
underställas statsrådets prövning.


