
Nd. 318. Nefndarálit [21. mál]
um frv. til 1. um ráðstafanir til að stuðla að jafnvægi í byggð landsins.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur athugað málið og ekki orðið á eitt sátt um afgreiðslu þess.
Meiri hlutinn vill visa málinu til ríkisstjórnarinnar, en undirritaður minni hl. telur
nauðsyn bera til, að Alþingi skipi þeim málum, sem frv. fjallar um, með lögum, og
leggur því til, að frv. verði samþykkt.

Það er veigamest efni frv., að stofnaður verði jafnvægissjóður í þeim tilgangi
að stuðla að jafnvægi Í byggð landsins, með því að úr sjóðnum séu veitt lán til efl-
ingar atvinnulífi og til framleiðsluaukningar á þeim stöðum á landinu, þar sem við
atvinnuörðugleika er að stríða, en framleiðsluskilyrði þannig, að íbúarnir geti haft
sæmilega afkomu í meðalárferði við þjóðfélagslega hagkvæma framleiðslu.

A undanförnum árum hefur ríkisstjórninni verið heimilað í fjárlögum að verja
nokkru fé í þessu sama skyni, og er lagt til, að það, sem nú er útistandandi af þessu
lánsfé, skuli vera stofnfé jafrrvægissjóðs, en til viðbótar komi 75 millj. kr. stofn-
framlag úr ríkissjóði, sem greiðist með jöfnum framlögum á næstu 5 árum, þ. e. 15
millj. kr. á ári.

Nú er ríkisstjórninni veitt heimild til í fjárlögum 1957 að verja 15 millj. kr. i
sama skyni og frv. þetta ráðgerir, og er sú heimild hækkuð um 10 millj. kr. frá fjár-
lögum síðasta árs.

Sjálfstæðismenn hafa oft áður hent á nauðsyn þess að tryggja með lögum fasta
skipan þessara mála og m. a. á undanförnum tveim þingum flutt frv. um ráðstafanir
til atvinnujöfnunar, sem þó hafa ekki náð fram að ganga. Enn fremur flutti fyrr-
verandi ríkisstjórn undir forustu sjálfstæðismanna stjórnarfrumvarp á síðasta þingi
um ráðstafanir til að stuðla að jafnvægi í byggð landsins, og hafði það mál verið
undirbúið af alþingismönnunum Gísla Jónssyni og Gísla Guðmundssyni, en þá náð-
ist ekki samkomulag um framgang málsins.

Það er viðsjárverður háttur að fela það í hendur einstakra ráðherra án minnstu
reglna eða lögskipunar að úthluta eins og nú er 1'l2 milljónatug árlega til atvinnu-
bóta hér og þar, handa einstaklingum til bátakaupa, bæjar- eða sveitarfélögum til
frystihúsabygginga o. s. frv., af meira og minna handahófi, án þess að um heildar-
yfirsýn eða skipulegar og samræmdar ráðstafanir sé að ræða. Vill minni hluti fjár-
hagsnefndar alvarlega vara við slíkri fjármálaþróun.

Frv. það, sem hér um ræðir, stefnir að því að ráða bót á þessum vanda. Um leið
og minni hlutinn leggur til, eins og að framan greinir, að það verði samþykkt, áskilur
hann sér rétt til að flytja og fylgja breytingartillögum, sem fram kynnu að koma.

Alþingi, 7. marz 1957.

Jóhann Hafstein,
frsm.
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