
sþ. 421. Nefndarálit [12. mál]
um till. til þál. um fjáröflun til byggingarsjóða.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndarmenn hafa ekki orðið sammála um afgreiðslu þessarar tillögu. Minni
hl. nefndarinnar telur rétt, að fram komi viljayfirlýsing Alþingis um, að ekki verði
dregið úr útlánum byggingarsjóðs ríkisins eða byggingarsjóðs sveitabæja og tekið
tillit til hækkandi byggingarkostnaðar og fjölda þeirra umsókna, sem fyrir liggja.
Meiri hl. virðist ekki vilja gera neina ályktun um þetta mál og mun .gera grein
fyrir afstöðu sinni sérstaklega.

Lög um húsnæðismálastjórn o. fl. voru sett á árinu 1955 (nr. 55 20. maí það
ár) og þar með komið á fót sérstakri íbúðalánastarfsemi fyrir kaupstaði og kaup-
tún i stað smáíbúðadeildarinnar frá 1952, sem jafnframt var lögð niður. Þessum lög-
um var árið 1957 breytt í lög um húsnæðismálastofnun o. fl. o~ þá m. a. tekin upp
ákvæði um skyldusparnað ungmenna og byggingarsjóð ríkisins. A árunum 1955-1959
voru útborganir lána úr veðdeild Landsbankans samkv. nefndum lögum sem hér
segir:

Árið 1955 678 lán (A og B) samtals kr. 24434000.00
1956 2049 (A og B) 63655000.00
1957 2342 (A og B) 45670000.00
1958 1981 (A og B) 48769000.00
1959 1695 (A og B) 34490000.00

(hluti úr ári)

Óafgreiddar lánaumsóknir hjá húsnæðismálastjórn voru 1. apríl s. I. 1842 að
tölu, þar af 1120 frá umsækjendum, sem engin lán höfðu fengið. 712 voru um við-
bótarlán, og af þessum 712 voru 217 frá umsækjendum, sem höfðu fengið 70 þús.
kr., en 495 frá þeim, sem minna höfðu fengið. Ef afgreiða ætti hverja af þessum
umsóknum t. d. með 100 þús. kr. láni eða því, sem á þá upphæð vantar, þyrfti til
þess um 150 millj. kr. En gera má ráð fyrir, að fleiri umsóknir berist, áður en næsta
úthlutun fer fram.

Eins og þegar er fram komið, hafa útlán á árunum 1956-1958 verið að meðal-
tali nál. 52,7 millj. kr. á ári. En á árinu 1959 hefur dregið til muna úr útlánum.
Það ár urðu þau ekki nema 34,5 millj. kr. í byrjun þessa árs (1960) var úthlutað
15 millj. kr. Ríkisstjórnin telur sig hafa útvegað 25 millj. kr. til útlána á árinu
1960, en gerir auk þess ráð fyrir að geta fengið sparisjóði til að breyta 15 millj. kr.
víxillánum í föst lán. Enn eru þessar ráðagerðir ekki komnar til framkvæmda, svo
að kunnugt sé. Hins vegar hefur byggingarkostnaður hækkað til mikilla muna síð-
ustu 1-2 árin, og er skammt að minnast þeirra miklu verðhækkana, sem orðið
hafa á þessu ári á byggingarefni vegna hinna nýju laga um efnahagsmál. En fyrir
liggur mikill fjöldi óafgreiddra umsókna, eins og greint er frá hér að framan. Þegar
á þetta er litið, virðist óhjákvæmilegt, að Alþingi feli ríkisstjórninni að beita sér
fyrir því, að sjóðurinn fái fjármagn til að bæta úr aðkallandi þörfum. Þannig þarf
að reyna að koma í veg fyrir, að menn neyðist til að láta íbúðir sínar af hendi og að
íbúðir í smíðum standi óhæfilega lengi ónotaðar vegna fjárskorts.

Um byggingarsjóð sveitabæja er það að segja, að á árinu 1959 voru að telja
má engin ný lán veitt úr sjóðnum, aðeins haldið áfram að borga út eftirstöðvar
þeirra lána, sem byrjað var að borga út árið 1958 eða fyrr. Þeir bændur, þ. á m.
nýbýlamenn, sem komu íbúðarhúsum undir þak á s. l. ári, hafa mánuðum saman
árangurslaust beðið eftir þeirri afgreiðslu, sem jafnan undanfarið hefur farið fram
fyrir áramót. Um lán út á byggingarframkvæmdir á þessu ári er svo allt í óvissu.
Hér þarf því jöfnum höndum að bæta úr þeirri afturför, sem orðið hefur á árinu
1959, og tryggja áframhaldandi starfsemi með venjulegum hætti á þessu ári. Þarf þá
einnig að taka tillit til hækkandi byggingarkostnaðar, sbr. það, sem fyrr var sagt
um það efni.

Minni hl. leggur til, að tillagan verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGU:
Tillgr. orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir því, að byggingarsjóður

ríkisins og byggingarsjóður sveitabæja fái það fjármagn til umráða á þessu ári,
sem þeim er nauðsynlegt - að dómi húsnæðismálastjórnar ríkisins og byggingar-
sjóðs sveitabæja - til þess að þeir geti bætt úr aðkallandi þörfum vegna ibúðabygg-
inga í sveitum, kauptúnum og kaupstöðum, og þá m. a. hækkað einstök lán með
tilliti til hækkunar á byggingarkostnaði.

Alþingi, 9. mai 1960.

Gísli Guðmundsson,
frsm.

Björn Pálsson. Hannibal Valdimarsson.


