
Nd. 227. Tillaga

til þál. uin skipun m illiþingancfndar til að gera tillögur uni skipulag á byggð 
í sveitmn landsins.

Flm.: Héðinn Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson, Vilmundur Jónsson.

Alþingi skorar á ríkisstjórnina að skipa þriggja m anna nefnd, og sé einn 
nefndarm anna skipaður eftir tilJögum stjórnar Alþýðusainbands íslands, en ann- 
ar eftir tillögum stjórnar Búnaðarfélags íslands.

Nefndin rannsaki og komi með tillögur um, á hvern Iiátt megi koma á 
skipulagi um bj’ggð i sveitum landsins, er sé sem hagfelldast fvrir nýtingu 
þeirra og geri greiðan aðgang að arðvænlegri atvinnu við landbúnað fyrir alla 
Islendinga, sem þá atvinnu vilja stunda. Skal sérstakt tillit tekið til markaðs á 
landbúnaðarafurðum  og afstöðu lil iðnrekstrar á þeim, vaxandi ræktun, bvgg- 
ingu varanlegra húsakvnna, samgöngubóta, rafvirkjunar, aðstöðu til margbýlis 
og samvinnu- og sameignarbúa.

Nefndin ljúki störfum  sínum svo timanlega, að tillögur liennar geti legið 
fyrir Alþingi 1933. Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð .

Fast skipulag kauptúna og bæja, ákveðið með hliðsjón af þörfum  fram - 
tíðarinnar, er viðurkennd nauðsyn, og er verið að koma því i fram kvæm d lög- 
um samkvæmt víðsvegar um landið. Engu síður aðkallandi er þörfin á skipulagi 
byggðanna í sveitum landsins. Skynsamleg löggjöf viðvíkjandi landbúnaðinum 
og hag sveitamanna, með stuðningi liins opinbera, getur þvi aðeins til orðið, að



slíkt skipulag sé ákveðið, svo a<5 treysta megi, að það, sem gert er fyrir sveitirn- 
ar og íbúa þeirra, komi að gagni í fram tíðinni fyrir alla þá, sem í sveitum búa 
og landbúnað stunda. Löggjöf sú, sem síðustu árin  befir verið gerð um landbún- 
að, byggingar, samgöngur og annað, er sveitirnar snertir, ber jx:ss átakanlega 
merki, að engu föstu skipulagi er fylgt, og því er hætt við því, að af mörgu þvi, 
sem hefir verið gert og ætlað að verða til hagsmuna almennings í sveitum lands- 
ins, verði lítið gagn til fram búðar fyrir alþýðuna til sveita.

Alþýðuflokkurinn hefir um  langan tíma bent á þörf skipulagsins, og má 
vænta þess, að það mál njóti nú svo mikils skilnings, að rannsókn fáist sam- 
þykkt, er leiði til nýrrar löggjafar og nýs og betra skipulags á sveituin landsins, 
til hagsmuna fyrir alla þá, er þar vilja búa.


