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um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 42 1. júní 1957, um húsnæðismálastofnun, byggingar-
sjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Frv. þetta hefur verið rætt á nokkrum fundum í nefndinni, og hefur hún
klofnað í afstöðu sinni til þess. Meiri hluti nefndarinnar, fulltrúar stjórnarflokk-
anna, leggur til, að frv. verði fellt, en minni hlutinn, sem undirritaðir þingmenn
skipa, leggur til, að frv. verði samþykkt.

Um nauðsyn á hækkun lána hjá byggingarsjóði ríkisins getur ekki verið neinn
ágreiningur. Allir vita, hversu gífurlega byggingarkostnaður hefur hækkað frá árinu
1955, er 100 þús. kr. hámarkið á lánum sjóðsins var ákveðið. Húsbyggingavísitalan
var þá 93 stig, en í okt. 1961 var hún komin upp í 168 stig. En auk þess er á fleira
að líta. Lánstími lána sjóðsins hefur verið styttur, vextir hækkaðir og fleiri aðgerðir
framkvæmdar í efnahagsmálum, er torvelda almenningi að geta ráðizt í að byggja
yfir sig og sína.

Meiri hluti heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fulltrúar stjórnarflokkanna, leggur
áherzlu á, að þar sem löggjöfin um húsnæðismálastofnun ríkisins sé nú í endur-
skoðun og ekki sé vitað, hvaða niðurstaða fáist við þá endurskoðun, þá sé rétt að
fella þetta frumvarp.

Ekki verða þessi rök talin mikils virði.
Heyrzt hefur, að sú endurskoðun, sem nú á sér stað á húsnæðismálalöggjöfinni,

beinist fyrst og fremst að skipulagsmálum húsnæðismálastofnunarinnar. Tvöföldun
á lánum byggingarsjóðsins þarf ekki á nokkurn hátt að torvelda þá endurskoðun.
Hækkun lágmarkslána byggingarsjóðs ríkisins er eingöngu spurning um það, hvort
Alþingi vilji beita sér fyrir aukinni tekjuöflun í byggingarsjóð ríkisins eða ekki,
og það er ekki á færi nokkurs annars aðila en Alþingis að segja til um það. Það
verður lika að telja það sanngirnismál, að sú ríkisstjórn og sá þingmeirihluti, er
hún styðst við, sem hefur með tvennum gengisfellingum og margs kyns annarri
skattlagningu á byggingarefni og byggingarvinnu stórhækkað byggingarkostnaðinn
í landinu, taki sig fram um það strax að létta að einhverju þær byrðar, sem á
húsbyggjendur hafa verið lagðar með þeim ráðstöfunum.

því hefur verið haldið mjög á loft í málgögnum ríkisstjórnarflokkanna, að
mikill vöxtur hafi orðið í lánastofnunum landsins á spariinnlögum tvö undanfarin
ár. Það er fullkomið réttlætismál, að tryggt verði með löggjöf eða samningum við
þessar lánastofnanir, að verulegur hluti þessarar innlánaaukningar gangi til íbúðar-
lána á vegum byggingarsjóðs ríkisins. Fleiri leiðir mætti og fara til þess að auka
tekjur sjóðsins, og er bent á þær í greinargerð með frumvarpinu.

Af framangreindum ástæðum leggur minni hluti nefndarinnar til, að frv. verði
samþykkt.

Alþingi, 21. febr. 1962.

Jón Skaftason,
frsm.

Hannibal Valdimarsson.


