
sþ. 420. Nefndarálit [23. mál]
um till. til þál. um skipun nefndar til þess að endurskoða ákvæði laga um nýbýli
og bústofnslán.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur athugað till. þessa og sent hana til umsagnar nýbýlastjórn rík-
isins, og lá fyrir nefndinni bréf frá landnámsstjóra, sem er prentað hér með sem
fylgiskjal. Nefndin var sammála um að leggja til, að till. verði samþykkt með
smávægilegri breytingu.

Í tillögunni er gert ráð fyrir, að Stéttarsamband bænda tilnefni tvo menn í
nefndina. Fjárveitinganefnd leit svo á, að eðlilegra væri, að þeir væru tilnefndir af
nýbýlastjórn ríkisins, og leggur til, að á till. verði gerð þessi

BREYTING:
Tillgr. orðist svo: .
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa fimm manna nefnd til þess að

endurskoða ákvæði laga um nýbýli og bústofns lán og gera tillögur um breytingar
í því skyni að greiða fyrír fjölgun nýbýla og gera efnalitlum bændum kleift að
koma sér upp hæfilegum bústofni. Tveir nefndarmenn skulu skipaðir samkvæmt
tillögu Búnaðarfélags íslands og tveir samkvæmt tilnefningu nýbýlastjórnar rík-
isins. Ríkisstjórnin skipar formann nefndarinnar.

Alþingi, 28. febr. 1956.

Pétur Ottesen, Helgi Jónasson,
form. fundaskr., frsm.

Jón Kjartansson. Hannibal Valdimarsson.
Halldór Ásgrímsson. Magnús Jónsson.

Karl Kristjánsson.

Lúðvík Jósefsson.
Jónas G. Rafnar.



Fylgiskjal.

LANDN AMSS1\JÓRI
R.eykjavik, Ht jan, 1056.

Með bréfi. dagsettu 17, des, 1955, hefu!' háttvirt I'j{u'vdlillgauefnd Alþingis <Íslutð
umsagnar n~rb~rlastj!)rmtl: um Hllðgu Hl þingsályktunar um skipan nefndar Hl þess
að endurskoða ák'n:eði lagH um n)ib~'1i og húsfofnsl<ll1, en tilktj~a þessi fylgdi með
bréfinu á þingskhtli sþ. nr, 23 U)f/5.

1 grdmo.'gt,rð tillögunnar er l'éttilegft rakin setning l1)'hýlalöggjafarinnar lneð
lögum nr, 19 8L [an, was og hreytingar, er it þdn'l löggjöf voru gerðlu', þar til
endurslwðul1 þeirra föl' fram H*(1+",~'45" (Ig síðan s'llnþykkt sem lög nr. 35/1946,
um landnám, n:p)yggl'5ir og endurbyggingar Í sveitum, og eru lögin i grundvallar-
atriðum lítið breytt sh'5an að undanskildu þvi, að 1952 eru fend inn i þau n)' ákvæði
i VI. kafla, an. og a1, grein, svo og nJr .kam, ml VII. kafli Iaganna, 42 ...·-,i8, grein.
en það eru ákvæði mn endurbygging eyðijarð~1 og eftirlit með .lhM á jörðum.
Flutningsmenn tUlögunnar telja endu:rskoðun Inganna tinmbænl, llleð.'tl annars vegna
þess, að nauðsynlegt sé að hækka framlög Hl starfsemíunar, en fnnnJa.gið er Wg-
bundið 2.5 millj, króna, SNn i lögullum frá 194J1 var miðað við næstu 10 ára UlllabH.
en hefur verið frarnI0n~>t al' Alþingi til ársins 19M,

Fjárl'l'mnlngið var 194() ákveðið með tiHiU Hl "wrðfagsaðstöðu þess árs, en með
hækkandi ,'(~rNagí het'Ul'ckki vetið mmað fært ell hækka styrkgreiðslur til nÝN
byggjeIld~t, A árunum 1947~195(l voru styrkgreiðsllll' til bS'lh 12 þusund krónur,
en þær voru In'(~kk;ll'5al' vHS gengísfellinglma 1050 lapp i kr. 20 þús. it bHi, og 1952
reyndístekki fært annað en h;l~kka enn mn MW!)krónur, uppi 25 þúsund, Styrk-
greiðslur námu 1953 1954000 krónum og U!Mh, lS005t')a, Þau sömu ár VHl' varið
til framkvæmda i byggðahvel'fll!1l og tH landútvegana Rr. Hl7BOOO,OO árið 195il og
kr, 75229LOO árið 1954, Þetta var fn.ullkvæm::ll1l.egt: vegna þess, að nokkurt nfgangsfé
val' upp á að hlaupa frú fyrstu árunum, er sl6ð U1Jdir mnfrm:ngreiðslUJIl þess-
ara ára,

Ef borið el' saman umsóknir þær, S(~11l árlega berast frá aðilum,c.r uppfyllt
geta skilyt'ði btg~'l.nna til n)'b)'lastofnana, og vdítar hcitnildir, sóst, að frá HJ52
hefur meðalhd umsókna á úr!. ,'erið 100, en meðallal veittr •.'l. heimilda 80. og hefur
því ekki verh'5 bægt að fuUnægjanregilega fljótt óskum 111,,10na mn aðstoð tH fram~
kvæmda,

Ef sa kostur hefði verið lekinn að samþykkja allar heiðnIr, hefðu einstaklillgs~
bÝ'lin tekið allt frallllngið árleg!l, og þá nrundu landútvegal1Ír og fl'llmkvæmd i
Iandaámnm ríkisins ah'eg hMa st<iðvnzt og fé eínníg skort til rekstrar starfseminrær
og skipulagsstarfs i þessum málum,

A árunum 1947--1955el'u 'l.nus()knk alls f)'1:3,en samþykktar hellllHdh: MO.
A tvennt bel' nð benda i þessu sambandi:

1, Eftirspurn hefur verið meiri um aðstoð til heimi1astofnunar og búsmynd-
unar í sveitnm heldur en fjárráð hafa leyft að framkvæmd væru.

2. Styrktal'~ og lánsfé befur ekki náð þeim fjárhæðum, sem fullnægjÆmdi hafa
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verið, svo að nýbyggjendur, sem dugmestir hafa verið að koma framkvæmdum áfram,
hafa að verki loknu og fengnu láns- og styrktarfé staðið með lausar skuldir, er
verða þeim fjötur um fót og hindra eðlilega stækkun búanna. Aðrir stöðvast og
geta ekki fullgert nauðsynlegan húsakost, en slík aðstaða, verði hún almennt til
staðar, er mjög hættuleg bæði fyrir einstaklingana og þau sveitarfélög, þar sem
slíkir einstaklingar eru búsettir.

Þetta gildir fyrst og fremst um aðila, sem flytja úr kaupstað. Þeim reynist
yfirleitt örðugra að koma fyrir sig fótum, þeir eiga engan bústofn eða tæki, þegar
þeir byrja, og fjárráð oft mjög takmörkuð. Þessir aðilar leita frekar eftir jarðnæði
í byggðahverfunum. Getur þar mjög komið til athugunar að finna form fyrir því,
að byggingar séu reistar að meira eða minna leyti af Landnámi ríkisins og bygg-
ingar gerðar í fjöldaframleiðslu og þá í sama formi, sem mundi gera þær ódýrari.

A það ber og að benda í þessu sambandi, að stofnun nýbýla að því marki,
að fullnægt sé eftirspurn um aðstoð, eykur mjög kröfur til lánsfjár bæði úr Bygg-
ingarsjóði og Ræktunarsjóði og aukin aðstaða til framlaga af landnáms fé eykur
mjög lánsfjárþörf þessara sjóða beggja.

Um uppbyggingu laganna verður það eitt sagt, að með þeim breytingum, sem
á þeim hafa verið gerðar, virðast þau skipulagslega séð taka til hinna nauðsyn-
legustu atriða, er mestu máli skiptir, meðan markið er sett ekki hærra en það að
viðhalda byggð í sveitum og að þar geti búsett sig sá hluti Iólksaukningarinnar,
sem þar fæðist og elst upp. Að vísu þarf nær því að tvöfalda þá býlatölu, sem
reist er árlega, svo að öll fólks aukning sveitanna staðnæmist þar. En verði starf-
seminni sett það markmið að skapa grundvöll fyrir því að taka á móti fólki frá
þéttbýlinu í bæjum, þá má telja fyrirhyggjulítið, að starfseminni sé sniðinn svo
þröngur stakkur, að undirbúningur geti ekki átt sér stað með hæfilegum fyrirvara
til að mæta þörfum fólksins í þessu efni. Komi til slíks, þarf mjög að taka til rann-
sóknar um fyrirkomulag byggðaraukningarinnar og framleiðsluhætti með tilliti til,
hvernig hægt er að þétta byggðina á hagfelldastan hátt og með sem fyllstu afkomu-
öryggi. Í því sambandi getur endurskoðun verið fyllilega réttmæt.

Þá má og á það benda, að forstjóri Teiknistofu landbúnaðarins og landnámsstjóri
hafa í erindi til landbúnaðarráðuneytisins 19. jan. 1955 bent á þörf þess, að hér
sé komið á fót föstum byggingarrannsóknum um húsakost í sveitum, einkum varð-
andi peningshúsabyggingar, og undirbúningsnefnd gert um þetta tillögur að beiðni
ráðuneytisins 27. sept. 1955, og mundi í sambandi við það þörf breytinga á IX.
kafla laganna.

Með tilvísun til þessa mælum við með því, að skipuð verði nefnd til endur-
skoðunar laganna, en teljum æskilegt og eðlilegt, að nýbýlastjórn ríkisins ætti þess
kost að tilnefna tvo menn i nefndina.

Virðingarfyllst,

Pálmi Einarsson.

Fjárveitinganefnd Alþingis, Reykjavík.
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