
Ed. 146. Nefndarálit
uin frv. til laga uin heiinild fv r ir  rik iss tjó rn ina  til að taka á leigu skólahús, fundahús 
og þinghús i sveituni.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og er samniála um, að mikil nauðsyn sé á því, 
að rikisstjórninni sé veitt sú heiinild, sein hér er farið fram á. Hins vegar litur nefndin 
svo á, að heimildin þurfi að vera nokkru víðtækari en í frum varp inu  felst, eins og 
það, að ekki sé eingöngu hundið við um rædd hús í sveitum, heldur einnig í kaup- 
túnum, þar sem líkur benda til, að hætta af loftárásum sé litil eða engin. Enn frem ur 
að heimildin nái einnig til húsnæðis, sem kynni að vera ónotað og nothæft væri talið 
iil dvalarheimila. Að heimildin sé ekki eingöngu miðuð við börn, heldur einnig mæð- 
u r  þeirra, sem í allmörgum tilfellum m undu fylgjast með börnum  sínum.

Þá tehir nefndin, að svo geti farið, að nauðsynlegt sé að leigunámsheimildin nái 
einnig til farkosts til flutnings harnanna og mæðra þeirra, þar sein gera má ráð fvrir, 
að um svo stóran hóp fólks sé að ræða, sein flvtja þarf á skömmum tíma, að erfitt 
reynist að fá nægilegan farkost með venjulegum hætti.

Nefndin leggur því til, að frumvarpið verði sam þykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Rikisstjórninni er heimilt að taka á leigu öll skólahús, fundahús, þinghús og 
annað nothæft húsnæði í sveitum eða kauptúnum , til þess, ef þörf gerist, að gera 
þessi hús að dvalarstöðum fyr ir  hörn  og m æður þeirra  ú r  kaupstöðum  og kaup- 
túnuin. Einnig er ríkisstjórninni heimilt að taka á leigu flutningatæki, sem með 
þarf til að koma börnunum  og m æðrum  þeirra að og frá ákvörðunarstað.

2. Við 2. gr. F v rr i  málsl. orðist svo:
Ef samkomulag næst ekki við eigendur eða leigjendur húsa  og farartækja 

þeirra, sem um  getur i 1. gr„ er r ik isstjórninni heimilt að taka þau leigunámi.
3. Fyrirsögn frumvarpsins verði svo:

F rum varp  til laga uin heimild fvrir  r ík isstjórnina til að taka á leigu hús- 
næði í sveitum og kauptúnum  o. fl.

Alþingi, 4. apríl  1941.
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