
Nd. 319. Nefndarálit
um frv. til 1. um bvggingarsjóð sveitanna.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir haft þetta mál til a thugunar og orðið ásátt um að gera á því víð- 
tækar breytingar. Ganga þær út á það í fvrsta  lagi að stevpa saman við frv. öðrum 
lögum og frumvörpum, sem snerta byggingar í sveitum, þannig, að ein heildarlöggjöf 
verði um endurbvggingu sveitabæja og bvggingu nýbýla og samvinnubvggða.

1. kafli er um bvggingarsjóð, og er gert ráð fyr ir  að brevta nokkuð ákvæðum frv. 
um það efni. Hefir ekki tekizt samkomulag um verðbréfasölu fvrir  sjóðinn á þann 
hátt, sem frv. gerir ráð fyrir, en nefndin leggur til, að urn fyrirkomulag bréfasölunn- 
a r  sé ákveðið með reglugerð, og er þá hægt án lagabrevtingar að haga því svo sem 
henta þykir.

F ram lag til sjóðsins frá ríkissjóði er lækkað um 50 þús. kr. frá því, sem er í frv. 
og nú í lögum, en af tur gert ráð fyr ir  að hækka bvggingarstyrk um 25 þús. frá því, 
sem frv. gerir ráð fyrir. F ramlag rikisins í heild er þvi ráðgert 25 þús. kr. lægra en í 
frumvarpinu.

2. kafli er um byggingarstvrki og ákvajðunum um framkvæmd þess atriðis nokk- 
uð breytt frá því, sem er í frv. En ætlazt er til, að á næstu 10 árum  verði árlega varið 
til þessa 125 þús. kr.

3. kafli er um nýbýli og snmvinnubyggðir og lögin um það efni og brevtingar á 
þeim tekið upp í frv. að mestu óbreytt.

4. kafli er um teiknistofu og þar. með afgreitt frv. um það efni frá tveimur nefnd- 
arm önnum  á þskj. 42.

5. kafli er um viðhaldsskvldu, söluskilyrði o. fl. og þar dregin saman í eitt þau 
ákvæði um þetta efni, sem eru í frv. sjálfu, nýbýlalögunum og lögum frá síðasta þingi 
um endurbyggingu sveitabæja.

Loks gerir nefndin að tillögu sinni, að sá sjóður, sem með þetta hefir að gera, 
heiti byggingar- og landnám ssjóður áfram  og verði deild í Búnaðarbanka íslands.

Nefndin telur eðlilegast, að öll ákva*ði, sem fjalla um bvggingar i sveitum, séu i 
einum og sömu lögum, þar sem öll þau mál eru svo nátengd, að ætla má, að bezt sam- 
ræmi verði í ölium ráöstöfunum. sem gerðar eru á því sviði, ef ein y firstjó rn  hefir 
þær með höndum.

Nefndarmenn eru ekki að fullu samtnála um fyrirkomulag á stjórn þessara mála, 
en hafa orðið ásáttir um að láta þann ágreining liggja milli hluta, og leggja þvi til, 
að um það gildi nálega sömu ákvæði og verið hefir.

Tveir nefndarm enn (EmJ og StgrSt) áskilja sér rétt til að fylgja frekari brevt- 
ingartillögum, ef fram koma.

Alþingi, 10. des. 1937.
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