
Ed. 136. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 2 10. febr. 1888, um Söfnunarsjóð íslands.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Ég get ekki fallizt á, að rétt sé að samþykkja frumvarp þetta. Þó að benda 
megi á þörf lántakanda til lágra vaxta, þá er þó með þvi ekki litið á nema 
aðra hlið málsins. Hin ldiðin, sem engu síður er athyglisverð, er hagur þess 
sjóðs, sem á að hera vaxtalækkunina, og hlutverk hans.

Fyrst er á það að líta, að Söfnunarsjóður íslands er ekki lánssjóður fyrst 
og fremst. Tilgangur hans er, skv. 2. gr. 1. 10. febr. 1888, sá „að geyma fé, ávaxta 
það og auka, og útborga vextina um ókomna tíð, eftir því sem upphaflega er 
ákveðið, sem og að styrkja menn til að safna sérstakri upphæð“ . Lánastarfsemi 
sjóðsins spratt af því, að þegar liann var settur á stofn, var naumast annars 
kostur til þess að ávaxta peninga þá, sem honum var trúað fyrir. Nú hefir 
verið horfið að þeirri aðferð, að ávaxta féð fremur í tryggum verðbréfum.

Þá ber að líta á það, hvaða fé það er, sem hér er ávaxtað, og hvort sann- 
gjarnt megi telja að rýra ávöxt þess til hagsbóta fvrir þá, sem lán hafa fengið 
úr sjóðnum, lán, sem vafalaust hefir verið fast sótt eftir að fá sakir þess, að 
þau hafa verið einhver aðgengilegustu lán, sem kostur liefir verið á.

Fé þetta nemur nokkuð á fjórðu milljón króna. Er langmestur liluti þess 
ellistyrktarsjóðir, ekknasjóðir og sjúkrasjóðir, eða um % lilutar alls fjárins.

Má telja það nokkur brjóstheilindi að seilast nú í hluta arðs af þessu fé. 
Hver evrir, sem lántakendum kenmr liér til góða, er dreginn úr vösum þeirra 
gamahnenna og annara styrkþurfa, sem hér eiga lilut að máli.

Þá eru um 20000 krónur, sem ávaxtaðar eru til styrktar fátækum ung- 
mennum til náms, fé sem menn hafa lagt til hliðar sér til framfærslu í elli 
súmi, og svo fé, seni ánafnað hefir verið*til ýmissa þarfra hluta.

Þá eru 64000 í erfingjarentu Söfmmarsjóðsins, og loks eru framfarasjóðir 
sveita og búnaðarsjóðir.

Ekkert, eða að minnsta kosti mjög lítið af þessu fé, sem Söfnunarsjóður 
ávaxtar, er því þess eðlis, að é;>; geti talið koma til nokkurra mála að skerða 
ávöxtu þess í þágu þeirra, sem hafa notið þeirra hlunninda að fá lán úr 
sjóðnum.

Ég legg því til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 14. marz 193ö.

Magnús Jónsson.


