
Nd. 603. Nefndarálit [155. mál]
um frv. til laga um verkamannabústaði.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Vegna fjárskorts hefur starfsemi byggingarsjóðs verkamanna dregizt mjög sam-
an. Á árinu 1960 voru aðeins veitt 8 lánsloforð tíl' sjóðnum, og á árinu 1961 ein 14.
Þegar þess er gætt, að á árunum 1957-1959 voru veitt lán nokkuð á annað hundrað,
er augljóst, að starfsemi byggingarsjóðs hefur dregizt mjög mikið saman og liggur
við stöðvun.

Það, sem til þess þarf, að starfsemi byggingarsjóðsins eflist á ný, er útvegun
mikils fjármagns.

Enginn litur er sýndur á því í þessu frumvarpi að útvega sjóðnum nýtt starfs fé
á annan hátt en þann að hækka skylduframlög þeirra sveitarfélaga, sem hlut eiga
að máli, svo og mótframlög ríkissjóðs, úr 24 krónum á Íbúa í 40 krónur. Að þessu
verður sjóðnum vissulega nokkur tekjubót, en skammt mun það hrökkva, ef það
er alvarlega meint, að veita skuli hinu tekjulága fólki, sem réttinda nýtur skv.
frumvarpinu, lán, er nemi 90% af fullum byggingarkostnaði. Samkvæmt opinberum
skýrslum kostaði 300 rúmmetra ibúð i október 1961 468 þús. kr. Mun því láta nærri,
að sIik íbúð kosti nú um 500 þús. kr. En við skulum miða við byggingarkostnaðinn,
eins og hann var haustið 1961. Til slíkrar ibúðar ætti þvi lánið að vera 421 þús. kr.
Sést þá strax, að ákvæðið um 90% lán er pappírsgagn eitt, þvi að i frumvarpinu er
300 þús. kr. hámark sett fyrir láni.

En segjum, að sú lagfæring fáist á frumvarpinu, að 90% lánin verði reglan.
Þá þarf sjóðurinn að hafa rúmar 20 milljónir i árstekjur til að geta veitt lán til 50
íbúða á öllu landinu. Verður að játa, að starfsemi sjóðsins er næsta takmörkuð, ef
hann verður ekki fær um að veita a. m. k. 50 lán á ári.

En á það vantar vissulega mikið, að sjóðurinn verði þess megnugur.
Þetta er auðvitað höfuðágalli frumvarpsins. En annar gallinn er sá, að í þvi er

ekkert ákvæði um að lækka vextina af byggingarlánum sjóðsins. Þeir eru nú 6%,
en mega alls ekki vera hærri en 3%, ef nokkur von á að vera til, að tekjulitið fólk
risi undir vaxtabyrðinni. - Upphaflega voru lán byggingarsjóðs, svo sem kunnugt er,
með 2% vöxtum, og þyrfti helzt að færa þá i það horf á ný. - Að þessu leyti er
frumvarpið einnig alls ófullnægjandi.

Þá óprýðir það frumvarp þetta, að ákvæði gildandi laga um skyldu til að bjóða
byggingu verkamannabústaða út er fellt niður. En þetta ákvæði veitir aðhald um að
leita allra úrræða til, að íbúðir byggðar SKV. lögunum verði ávallt sem allra ódýr-
astar. Hvaða tilgang hefur það að fella slíkt ákvæði niður? Nokkur fleiri ákvæði
laganna um verkamannabústaði eru felld niður með frumvarpinu, sem ástæðulaust
er að fella burt og væri til bóta að héldust í lögunum.

Það verður engan veginn sagt, að fram hafi farið gagngerð endurskoðun á
lögunum um verkamannabústaði með þessu frumvarpi. Aðalatriðið vantar a. m. k.
alveg, eins og fyrr er sagt, nefnilega stóraukið fjármagn.

Það væri til nokkurra bóta, ef ríkisframlagið til byggingarsjóðs verkamanna
væri ákveðið tvöfalt móti framlagi sveitarfélaganna. En þetta er ekki gert i þessu
frumvarpi.

Einnig væri nauðsynlegt, að byggingarsjóði væru heimilaðar lántökur til nauð-
synlegrar starfsemi sinnar gegn ábyrgð rikisins. Ekki er neitt um þetta i frumvarp-
inu. Þess vegna eru sáralitlar líkur til, að bygging verkamannabústaða geti aftur
hafizt af nokkrum þrótti, þó að þetta veigalitla stjórnarfrumvarp verði samþykkt.

Til nokkurrar lagfæringar á frumvarpinu teldi ég það, ef á því fengjust svo
hljóðandi

BREYTINGAR:
1. Við 3. gr. Í stað orðanna "Ríkissjóður leggur í sjóðinn árlega upphæð" í 2. tölu-

lið komi: Ríkissjóður leggur árlega í sjóðinn tvöfalda þá upphæð.
2. Við 4. gr. Síðasti málsliður 2. málsgreinar orðist svo:

Seðlabankinn ákveður vexti á lánunum i samráði við ríkisstjórnina, en
aldrei mega þeir þó vera hærri en 3% - þrír af hundraði .- á ári.

3. Við 6. gr. 5. töluliður orðist svo:
Að íbúðir séu hagkvæmar, teikningar samþykktar af stjórn Byggingarsjóðs

og bygging íbúðanna ávallt boðin út.

Alþingi, 3. april 1962.

Hannibal Valdimarsson.


