
Ed. 560. Nefndarálit [45. mál]
um frv. til l. um breyt. á lögum nr. 115 7. nóv. 1941,um Búnaðarbanka Islands.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Það er áberandi með ýmsa menn úr stuðningsliði ríkisstjórnarinnar um þessar
mundir á Alþingi, að þeir vilja komast hjá því að taka afstöðu til ýmissa frumvarpa
og þingsályktunartillagna, sem menn úr stjórnarandstöðunni flytja.

Stjórnarstuðningsmenn ræða ekki þessi mál, en taka þátt í því við 1. umræðu að
visa þeim til nefnda - og þar fást þau síðan ekki afgreidd á venjulegan hátt, en eru
"svæfð", eins og kallað er.

Reyndar er það skiljanlegt, að meiri hlutinn - þ. e. stuðningsmenn ríkisstjórn-
arinnar - vilji komast hjá að fella með hávaða og harki, sem þjóðin heyrir, mál,
er þeim dylst ekki að eru nytjamál, en telja þó af einhverjum óskýranlegum ástæð-
um ekki rétt að nái fram að ganga, eða meiri hlutinn í þingflokkum þeirra er
andvígur.

Eitt þessara þagnarþeysmála hjá stjórnarliðsmönnum er frv. þetta til laga um
breyt. á lögum nr. 115 7. nóv. 1941, um Búnaðarbanka Íslands.

Frumvarpið er flutt af öllum þingmönnum Framsóknarflokksins, sem sæti eiga i
efri deild. Efni frumvarpsins er í stuttu máli sagt að efla veðdeild Búnaðarbankans
stórlega til þess að sinna því hlutverki fyrst og fremst að veita lán þeim mönnum,
sem vilja kaupa jarðir til búsetu handa sér. Lánin megi vera allt að 70% af virð-
ingarverði jarðanna, vaxtakjör: 4% ársvextir og lánstiminn: 40 ár.

Hjá veðdeildinni hlaðast upp lánbeiðnir vegna jarðakaupa, sem fram þurfa að
ganga, en deildin er févana til úrlausnar. Þetta veldur bændastéttinni geysilegum
vandræðum.

Af eðlilegum ástæðum þurfa eigendaskipti á bújörðum að geta átt sér stað.
Kynslóðaskipti m. a. hafa það í för með sér.

Hlutverk veðdeildar Búnaðarbankans á að vera að veita fyrirgreiðslu við eigenda-
skiptin með lánum, sem eru að vöxtum og lánstíma við hæfi landbúnaðarins. Þá
fyrirgreiðslu vantar nú. Úr þeirri vöntun mundi umrætt frumvarp verulega bæta,
ef að lögum yrði.

Frumvarpinu var vísað til fjárhagsnefndar 3. nóv. 1966. Á þeim rúmlega 6
mánuðum, sem síðan eru liðnir, hefur það ekki fengizt afgreitt í nefndinni.

Á fundi nefndarinnar, sem haldinn var í gær, fékkst meiri hlutinn enn ekki til
þess að taka afstöðu til málsins. Er Því sýnt, að ætlunin er að hindra með sem
hljóðlátustum hætti afgreiðslu málsins á þessu þingi.

Við undirritaðir teljum þetta óviðeigandi meðferð þýðingarmikils þingmáls -
og ekki feimnilausa andstöðu meiri hlutans.

Leyfum við okkur að gefa út minnihlutaálit og mælum eindregið með því, að
frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 15. apríl 1967.

Karl Kristjánsson,
frsm.
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