
Ed. 713. Nefndarálit [189. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 36/1952, um opinbera aðstoð við byggingar íbúðar-
húsa í kaupstöðum og kauptúnum.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Samkv. frv. þessu, sem er borið fram af ríkisstjórninni og hefur náð sam-
þykki neðri deildar, er svo til ætlazt, að vextir af lánum úr Byggingarsjóði verka-
manna verði hækkaðir úr 2% í 31f2 % á ári, eða um þrjá fjórðu hluta.

Sjóður þessi var stofnaður í því skyni að gera lágtekjufólki, sem engin skil-
yrði hefur til að koma sér upp eigin húsnæði með venjulegum láns- og vaxta-
kjörum, kleift að eignast sæmilegar íbúðir. Vextir af lánum úr sjóðnum voru því
ákveðnir miklum mun lægri en af venjulegum fasteignalánum, lánstíminn lengri
og upphæðir lánanna hærri hluti af kostnaðarverði íbúðanna en fáanlegt var hjá
öðrum lánsstofnunum.

Þrátt fyrir stöðugan fjárskort vegna ónógra framlaga til sjóðsins og sívaxandi
örðugleika á útvegun lánsfjár hefur sjóðurinn gert stórkostlegt gagn. Nærfellt 90'0
íbúðir hafa verið reistar með aðstoð sjóðsins, þar af um helmingurinn hér í
Reykjavík.

Ætla má, að íbúðir þær, sem Byggingarfélag verkamanna hér í Reykjavík nú
hefur í smíðum, kosti nokkuð yfir 200 þús. kr. Sé gert ráð fyrir, að eigendur þeirra
fái 75% kostnaðarverðs að láni hjá sjóðnum, verður lánsupphæðin ca. 150 þús. kr.
Þurfa þá þeir, sem íbúðirnar eignazt, að leggja fram a. m. k. 50 þús. kr. af eigin fé,
eða fá að láni utan sjóðsins það, sem vantar á þá upphæð.

Formaður byggingarfélagsins hefur látið mér í té yfirlit yfir ársgreiðslur til
félagsins frá manni, sem fær 150 þús. kr. lán hjá sjóðnum. Að óbreyttum lögum
nemur ársgreiðslan, þar með talin áætluð fasteignagjöld og viðhaldskostnaður, 7325
kr., eða um 610 kr. á mánuði, og er þá miðað við 42 ára lánstíma. Við þessa upp-
hæð verður að bæta a. m. k. sem svarar sparisjóðsvöxtum af 50 þús. kr., þ. e. 3000
kr. á ári, og verður þá mánaðargreiðslan 860 kr. Flestir munu þó verða að fá ein-
hvern hluta framlagsins að láni, og hækkar þá mánaðargreiðslan sem afborgunum
og vaxtamun nemur. - Verði frv. þetta samþykkt, hækka vextir af láni sjóðsins
um 2250 kr., úr 3000 kr. í 5250 kr. á ári, og jafnaðar-mánaðargreiðsla til félagsins
upp í 806 kr., eða um nærfellt 200 kr.

Með samningum þeim, sem nú hafa tekizt milli atvinnurekenda og verkamanna,
hækkar kaup Dagsbrúnarmanns um ca. 300 kr. á mánuði. Ef hann ræðst í það að
fá íbúð hjá Byggingarfélagi verkamanna, hækkar mánaðargreiðsla hans til félags-
ins, ef frv. þetta verður samþykkt, frá því, sem hún yrði að lögum óbreyttum, um
% hluta kauphækkunarinnar. Þetta er réttilega kallað að gefa með annarri hend-
inni og taka með hinni.

Húsnæðismálafrumvarp ríkisstjórnarinnar, þótt að lögum verði, bætir ekkert
úr erfiðleikum lágtekjufólks á því að eignast húsnæði. Til þess er upphæð lánanna
of lág, lánstíminn of stuttur og vextir of háir. Úr þessu mætti nokkuð bæta með
því að auka lánsfé Byggingarsjóðs verkamanna, svo að hann geti aðstoðað fleiri
til að eignazt íbúð en honum nú er fært. Engar tillögur í þessa átt hafa þó komið
fram frá ríkisstjórninni eða stuðningsflokkum hennar. Þvert á móti. Tillögur
minni hluta fjárhagsnefndar neðri deildar um að tryggja sjóðnum aukið starfs fé
voru felldar. Þessi afstaða ríkisstjórnarinnar og stuðningsflokka hennar verður að
teljast næsta furðuleg, þegar þess er gætt, að þeir hafa þegar komið sér saman um
að tryggja Byggingarsjóði sveitanna a. m. k. 12 millj. kr. aukið starfs fé á ári næstu
tvö ár og lýst því yfir opinberlega. Lagt var til í neðri deild" að Byggingarsjóði
verkamanna yrði tryggð sama upphæð, en sú tillaga var, eins og áður er sagt, kol-
felld af stjórnarliðinu. Er þetta enn eitt glöggt dæmi þess, hversu ráðandi þing-
meirihluti mismunar stéttum þjóðfélagsins og hversu sljóskyggnir fulltrúar kaup-
staðanna í stjórnarflokkunum eru á nauðsyn verkamanna og annarra kaupstaðabúa.

Af þessum sökum virðist allt í tvísýnu um starfsskilyrði Byggingarsjóðs
verkamanna. Meðan svo er, tel ég ekki koma til mála að hækka útlánsvexti sjóðs-
ins og draga þar með úr þeim stuðningi, er hann nú veitir einmitt því fólki, sem
mest þarfnast aðstoðar og bersýnilegt er, að alls ekki getur risið undir þeim láns-
kjörum, sem húsnæðismálafrumvarp ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir.

Ég legg því til, að frumvarpið verði fellt.

Alþingi, 2. maí 1955.

Haraldur Guðmundsson.


