
Nd. 407. Nefndarálit [23. mál]
um frv. til I. um ráðstafanir til að stuðla að jafnvægi byggð landsins.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur haft frv. þetta til meðferðar, en ekki orðið sammála um af-
greiðslu þess.

Þær byltingar í atvinnuháttum, sem orðið hafa í heiminum á næstliðnum
tveimur öldum, hafa haft i för með sér meiri röskun í byggð landanna en áður er
kunnugt um á svo skömmum tíma. Meginstraumar þeirra fólksflutninga hafa legið
úr sveitunum og strjálbýlinu yfirleitt til borganna og þéttbýlisins, þar sem upp-
vaxandi iðnaður hefur sífellt kallað á fleiri hendur til starfa.

Enda þótt mönnum hafi löngum verið ljós sú félagslega hætta, sem fylgir slík-
um stórfelldum fólksflutningum og mikilli samansöfnun fólks í þéttbýli, var það
hins vegar viðurkennt, að þessi þróun var forsendan fyrir þeim gífurlegu efna-
hagslegu framförum, sem orðið hafa í heiminum á þessu tímabili.

Sú þróun, sem átt hefur sér stað Í þessu efni hér á landi, á sér að vísu miklu
skemmri sögu, þar sem segja má, að hún hafi öll orðið á þessari öld. En ef tekið
er tillit til allra aðstæðna, er hún í eðli sínu ekki síður byltingarkennd. Fyrst í
stað lá straumurinn úr sveitinni að sjónum, þegar uppbygging sjávarútvegsins
hófst fyrir alvöru snemma á þessari öld. Smám saman óx svo aðdráttaraflið, þar
sem reynslan sýndi, að aflavonin var mest, þangað safnaðist fiskiskipaflotinn, og
þéttbýlið, sem byggði afkomu sína á útgerð og fiskvinnslu, skapaðist. Þessu fylgdi
svo einnig uppbygging margs konar iðnaðar og þjónustustarfsemi, sem jafnan fylgir
slíkri þróun atvinnuvega og þéttbýli.

En einnig hér á landi er ljóst, að þessi þróun atvinnuveganna var forsendan
fyrir þeirri öru efnahagslegu framþróun, sem orðið hefur undanfarna áratugi og
hefur leitt til þess, að þjóðin, einnig og ekki síður sá hluti hennar, sem í dreif-
býlinu býr, lifir nú við betri lífskjör en nokkru sinni fyrr og verður ekki líkt við
neitt, sem áður hefur þekkzt í því efni.

Þrátt fyrir þetta hafa mönnum verið þessir miklu fólksflutningar áhyggjuefni,
þar sem dregið hefur til landauðnar í sumum sveitum og heilir landshlutar hafa
orðið að horfa upp á það, að íbúum þar hefur annaðhvort fjölgað mjög lítið eða
beinlínis fækkað á síðustu tveimur áratugum, þegar fólksflutningarnir hafa verið
hvað örastir.

Um ijetta vandamál hefur ítrekað verið fjallað á Alþingi. Um árabil var það
svo, að á jfjárlögum var ákveðin sérstök fjárveiting til þess, sem nefnt var atvinnu-
og framldiðsluaukning. Var sú fjárveiting fyrst og fremst ætluð til að styðja at-
vinnulíf ii þeim landshlutum, sem erfiða áttu aðstöðu vegna fólksflutninganna, og
þannig ætlað að stuðla að því, sem nefnt hefur verið jafnvægi í byggð landsins.

Hinn 129. marz 1961 var samþykkt ályktun á Alþingi þess efnis, að rikisstjórnin
undirbyggi og legði fyrir Alþingi frv. til laga um ráðstafanir til framleiðsluaukn-
ingar og jþfnvægi í byggð landsins. Þetta frv. var síðan lagt fyrir Alþingi á þinginu
1961 og af'greitt sem lög um atvinnubótasjóð 1962. Var þetta í fyrsta sinn. sem
Alþingi afgreiddi lög um þetta efni. Að meginstefnu til er ekki hægt að segja, að
neinn teljandi munur sé á þessum lögum og því frv., sem hér liggur fyrir. ÞÓ gerir
þetta frv.: ráð fyrir, að meira fjármagni verði varið í þessu skyni en nú er, sam-
kvæmt gildandi lögum, en því ákvæði laganna má breyta, þegar talið verður fært
og nauðsynlegt, m. a. með tilliti til breytinga á verðlagi frá því, sem var, er lögin
voru samþykkt,

Þá v* á s. 1. ári tekin upp sú nýbreytni af hálfu ríkisstjórnarinnar að hefja
gerð framkvæmdaáætlunar í því skyni að koma fastara skipulagi á framkvæmdir
í landinu,' sem m. a. mun leiða til þess, að við veitingu fjármagns til framkvæmda
verður unnið meira eftir fyrirframgerðri áætlun en verið hefur. Fer það einnig í
svipaða átt og þetta frv. gerir ráð fyrir.

Að framangreindu athuguðu leggur meiri hluti fjárhagsnefndar til. að frv.
verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem þegar hafa verið sett lög um atvinnubótasjóð, en þetta frv. fer að

meginstefnu til í sömu átt og þau lög, og tilgangur þeirrar löggjafar er fyrst og
fremst að lstuðla að jafnvægi í byggð landsins, telur deildin ekki þörf nýrrar laga-
setningar i þessu efni og samþykkt frumvarpsins því óþarfa og tekur fyrir næsta
mál á dagskrá.

Alþingi, 20. marz 1964.
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