
Nd. 885. Nefndarálit
um frv. til l. um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt frumvarpið á mörgum fundum, og var hv. menntamála-
ráðherra mættur á einum þeirra. Umsagnir hafa borizt frá 37 sveitarstjórnum, og
eru þær birtar sem fylgiskjal með áliti þessu.

Nefndarmenn gátu ekki orðið alls kostar ásáttir um afgreiðslu málsins. Sigfús
Sigurhjartarson vill samþykkja frumvarpið óbreytt, Gunnar Thoroddsen, Sigurður
Bjarnason og Páll Þorsteinsson vilja samþykkja það með víðtækum breytingum, og
munu þeir flytja breytingartillögur á sérstöku þingskjali. Einn nefndarmanna,
Barði Guðmundsson, var ekki í bænum, er málið var afgreitt.

Sigfús Sigurhjartarson.
form., frsm.

Alþingi, 17. maí 1947.

Gunnar Thoroddsen,
fundaskr.

Sigurður Bjarnason.

Páll Þorsteinsson.

Fylgiskjal.

1.
Bæjarstjórinn á Siglufirði.
Siglufirði, 3. jan. 1947.

A fundi bæjarstjórnar Siglufjarðar hinn 30. des. s.l. var eftirfarandi tillaga sam-
þykkt með samhljóða atkvæðum: .

"Bæjarstjórn Siglufjarðar samþykkir að skora á Alþingi að samþykkja frum-
varp það, sem flutt er af minni hluta menntamálanefndar á yfirstandandi Alþingi
nm aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga á þskj. 222."

Þetta tilkynnist hér með.
Bæjarstjórinn á Siglufirði.

Gunnar Vagnsson.

Til skrifstofu Alþingis. Reykjavík.

2.
Sandgerði, 6. jan. 1947.
Til Alþingis.

Hreppsnefnd Miðneshrepps skorar hér með á Alþingi það, sem nú situr, að
samþykkja frumvarp til laga um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar-
og sveitarfélaga, sem flutt hefur verið að tilhlutun menntamálaráðherra.

Hreppsnefndin telur, að frumvarp þetta, ef að lögum yrði, mundi létta mjög
fyrir um aðkallandi byggingar margra byggðarlaga.

Virðingarfyllst.
Hreppsnefnd Miðneshrepps.

Ólafur Vilhjálmsson.
3.

Bæjarstjórinn á Akranesi.
Akranesi, 13. jan. 1947.

Á bæjarstjórnarfundi, sem haldinn var hér 2. jan. s.l., var eftirfarandi tillaga
Axels Eyjólfssonar, varabæjarfulltrúa sósíalista, samþykkt:

"Bæjarstjórn Akraness samþykkir að skora á Alþingi það, er nú situr, að

1



samþykkja frumvarp það, er liggur fyrir þinginu að tilhlutun menntamálaráðherra,
um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga."

Þetta tilkynni st yður hér með.

GuðI. Einarsson.
Til Alþingis, Reykjavik.

4.
Til Alþingis, Reykjavík. (Símskeyti.)

Á fundi bæjarstjórnar Neskaupstaðar 11. þ. nl. var samþykkt eftirfarandi til-
laga: Bæjarstjórn Neskaupstaðar skorar eindregið á Alþingi að samþykkja frum-
varp til laga um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga,
sem lagt hefur verið fram af mi.nni hluta' menntamálanefndar nú á þessu þingi.

Bæjarstjórinn i Neskaupstað.
5.

Oddviti Kolbeinsstaðahrepps.
Mýrdal, ll. janúar 1947.

Menntamálaráðuneytið, Reykjavík.

Samkvæmt bréfi menntamálaráðuneytisins, dags. 23. f. m., ásamt frumvarpi
til laga um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga, sem
sent er til umsagnar.

Á fundi hreppsnefndar þann 10. þ. m. lagði ég frumvarpið fyrir samnefndar-
menn mína, og vorum við á einu máli um það, að frumvarpið, ef yrði að lögum,
mundi mjög létta undir þær opinberu byggingar, sem frumvarpið gerir ráð fyrir,
og væri mjög æskilegt, að það yrði að lögum, til þess að skriður kæmist á þær bygg-
ingarframkvæmdir, sem frumvarpið gerir ráð fyrir.

Virðingarfyllst.
Gísli Þórðarson.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

6.
Gullberastöðum. 12. jan. 1947.

Á fundi, sem hreppsnefnd Lundarreykjadalshrcpps hélt hinn 11. þ. m., var sam-
þykkt samhljóða að skora á Alþingi það, er nú situr, að samþykkja frumvarp það,
sem þar var lagt fram í vetur frá minni hluta menntamálanefndar um aðstoð ríkis-
IJ1S við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga.

Virðingarfyllst.

F. h. hrn. Lundarreykjadalshrepps
Þorsteinn Kristleifsson.

Til menntamálaráðuneytisins.

7.
Oddviti Fljótshlíðarhrepps.
Kollabæ, 7. jan. 1947.

Hef meðtekið bréf menntamálaráðuneytisins, dags. 23. f. m., ásamt frumvarpi til
laga um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga. Er í bréf-
inu mælzt til þess, að ég segi álit mitt um efni frumvarpsins.
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Ég tel, að frumvarpið sé spor í rétta átt um það, að bæjar- og sveitarfélög geti
haft greiðan aðgang að því að fá lán til þeirra framkvæmda, er þau telja sér nauðsyn-
legt að ráðast í.

En svo finnst mér, að allmikið vanti í sambandi við þetta, og það er, með hvaða
kjörum yrðu þessi lán veitt, t. d. hverjir yrðu vextir af þeim og til hvað margra ára
yrðu þau veitt? Þetta finnst mér vera eitt höfuðatriðið um lánin. Það er vitað, að það
hefur verið hægt að fá lán í peningastofnunum til þeirra framkvæmda, sem á er
minnzt í frumvarpinu. en þau hafa verið óhagstæð fyrir lántaka.

Hér í þessari sveit er nú þannig ástatt, að það hefur verið ráðizt í byggingu á fé-
lagsheimili, sökum þess að það samkomu- og skólahús, sem til er, fullnægir alls ekki
þeim kröfum, sem nú eru gerðar til barnaskólahúsa, með því að hafa þar líka allar
samkomur og skemmtanir í hreppnum, og varð því af þeim ástæðum að ráðast í það
að byggja félagsheimili fyrir samkomur hreppsins, og verður þessari byggingu vænt-
anlega lokið á þessu áti, og verður hreppurinn þá að fá ser allmikið lán. Væri ekki
hægt að koma þessum byggingum einnig inn í frumvarpið, það er að segja, ef ekki
er komið sérstakt frumvarp fram á Alþingi um lán til félagsheimila '?

Sigurþór Olafsson.

Til menntamálaráðuneytis íslands.

8.
Oddviti Hofshrepps.
Hofi, 10. jan. 1947.

J<':ghef móttekið bréf menntamálaráðuneytisins, dags. 23. f. m., ásamt frumvarpi
til laga um aðstoð ríkisins við opinberar hyggingar hæjar- og sveitarfélaga, og er
óskað umsagnar um efni frumvarpsins.

Í tilefni af því vil ég taka þetta fram:
Þar sem fullvíst er, að mörg sveitarfélög fá ekki lán til þess að standa straum af

sínum hluta hinna aðkallandi skólahúsbygginga víðs vegar um landið, vegna þess að
þau hafa ekki til þá tryggingu, sem lánsstofnanir áskilja fyrir slíkum lánveitingum,
tel ég, að frumvarp þetta stefni efnislega í rétta átt.

Hið sama tel ég, að gildi um aðrar opinberar byggingar, er tilgreindar eru í frum-
varpinu. Það er því skoðun mín, að Alþingi beri að veita þá opinberu aðstoð, sem gert
er ráð fyrir í frumvarpinu, á líkan hátt og nú á sér stað um hafnarmál. því að því
aðeins nái skólalöggjöfin tilgangi, að Alþingi skilji þessa nauðsyn.

Oddviti Hofshrepps .
•JÓn .Jónsson.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

9.
11. janúar 1947.

Hef móttekið heiðrað bréf menntamálaráðuneytisins, dags. 23. des. s.l., ásamt
frumvarpi til laga um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga.

Vil ég mæla hið bezta með frumvarpinu, að 3. gr. undanskilinni. Tel ég varhuga-
"ert að taka upp þá stefnu að skylda Landsbankann til lánveitinga.

Virðingarfyllst.
Oddvitinn í Öngulsstaðahreppi.

Garðar Halldórsson,
Rifkelsstöðum.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.
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10.
Á fundi sínum 18. þ. 111. samþykkti hreppsnefnd Hveragerðishrepps eftirfarandi:
"Hreppsnefndin skorar á Alþingi að samþykkja frumvarp til laga um aðstoð ríkis-

ins við opinb,erar hyggingar bæjar- og sveitarfélaga, sem fram er borið af minni hluta
menntamálanefndar. "

Virðingarfyllst.
Hveragerði, 20. jan. 1947.

Oddviti Hveragerðis.
Helgi Geirsson.

Skrifstofa Alþingis.

11.
Útskrift úr gerðabók bæjarstjórnar Vestmannaeyja.

Ár 1947, föstudaginn 17. janúar, var haldinn almennur fundur í bæjarstjórn Vest-
mannaeyja, í húsi K.F.U.M. & K. hér í bænum, og hófst hann kl. 8% e. h.

Til fundarins hafði verið boðað með uppfestum auglýsingum og með því að senda
fulltrúum dagskrár.

Mættir voru á fundinum: Herjólfur Guðjónsson (varam.), Páll Þorbjörnsson.
Eyjólfur Eyjólfsson, Árni Guðmundsson, Einar Guttormsson, Sigurður Stefánsson,
Elías Sigfússon (varam.), Ársæll Sveinsson og Óskar Gíslason (varam.).

Fyrir var tekið:
.............. , "' .
Utan dagskrár.
"Bæjarstjórn skorar eindregið á hið háa Alþingi að samþykkja frumvarp til laga

um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga, sem nú liggur
fyrir þinginu og flutt er að tilhlutun menntamálaráðherra.

Telur bæjarstjórn framgang frumvarpsins stórkostlega þýðingarmikið mál fyrir
hæjar- og sveitarfélög landsins."

Samþykkt samhljóða.
Fleira var ekki tekið fyrir. Fundi slitið.

Ólafur A. Kristjánsson. Ársæll Sveinsson. Eyjólfur Eyjólfsson. Árni Guðmundsson.
Páll Þorbjörnsson. Elías Sigfússon. Herjólfur Guðjónsson. Óskar Gíslason.

Einar Guttormsson. Sigurður Stefánsson.
Rétta útskrift staðfestir:

Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum.
Ólafur A. Kristjánsson.

12.
Oddvitinn Ólafsvíkurhreppi.

Hér með skora ég á hið háa Alþingi að samþykkja frumvarp það til laga, sem nú
liggur fyrir Alþingi um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitar-
félaga. og flutt er af minni hluta menntamálanefndar samkvæmt beiðni menntamála-
ráðherra.

Ólafsvík. 10. jan. 1947.
Jónas Þorvaldsson.

Til Alþingis íslendinga, Reykjavík.

13.
Bæj arstj órinn, Ólafsfirði.
Ólafsfirði, 18. jan. 194í.

Alþingi íslands 1
Leyfi mér hér með að senda hinu háa Alþingi íslands tillögu þá, er bæjarstjórn

Olafsfjarðarkaupstaðar samþykkti samhljóða á fundi sínum 9. þ. m.:
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.Bæjarstjórnarfundur í Ólafsfjarðarkaupstað, haldinn 9. jan. 1947, beinir þeirri
ósk til Alþingis, að það samþykki frumvarp það frá minni hluta menntamálanefnd-
ar, er nú liggur fyrir Alþingi, um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar-
og sveitarfélaga." Allra virðulegast.

Bæjarstjórinn í Ólafsfirði.
Ásgrímur Hartmannsson.

Menntamálaráðuneytið.
Reykjavík, 16. janúar 1947.

Hér með sendist Alþingi afrit af umsögn bæjarstjórnar Ólafsfjarðar, oddvitanna
í Skeiðahreppi. Ölfushreppi, Grímsneshreppi, Gaulverjabæjarhreppi og Húsavíkur-
hreppi, um lagafrumvarp á þskj. 222, um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar
bæjar- og sveitarfélaga.

F. h. r.
e. u.

Birgir Thorlacius.
14.

Til Alþingis, Reykjavík.
Hreppsnef'ndaroddvitinn í Skeiðahreppi.
Vorsabæ, 4. janúar 1947.

tg hef móttekið heiðrað bréf ráðuneytisins, dags. 23. f. m., ásamt frumvarpi
til laga um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga, Er í
hrdina óskað eftir umsögn minni um frumvarpið.

Samkvæmt eigin reynslu og af kunnugleika um þessi mál er mér ljóst, að
mikillar lregðu hefur gætt hjá aðallánsstofnunum landsins í að lána fé til bygginga
þeirra, sem upp eru taldar í frumvarpinu, og er nauðsyn á, að það geti komizt Í
betra horf. Þess vegna tel ég mikils virði fyrir sveitarfélög landsins, að frumvarp
þetta verði að lögum.

Hins vegar vil ég þó benda á, að 1. gr. frumvarpsins tel ég að beri að orða
nokkuð fyllra, þannig að þar væru einnig með talin sýslufélög og læknishéruð. Það
má gera ráð fyrir, að sýslufélög muni Í mörgum tilfellum verða aðalfrumkvöðlar
að hyggingu gagnfræða-, héraðs- og húsmæðraskóla og enn fremur hinna ýmsu
sérskóla. Aftur á móti eru læknisbústaðir og jafnvel sjúkraskýli venjulega reist
af læknishéruðurium, sem og svo þau annast um. Enn fremur vil ég henda á það,
að ekki væri óeðlilegt, að einhver hluti a. m. k , af stofnkostnaði hinna svokölluðu
félagsheimila Í sveitum fengi sama rétt til lántöku og önnur þau mannvirki, er
frumvarpið ræðir um, og þar er upp talið.

Virðingarfyllst.

Eiríkur Jónsson,

Ti I menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

15.
Oddviti Ölfushrepps.
Reykjum, 5. janúar 1947.

t bréfi yðar 23. des. 1946 mælist þér til, að ég láti í té umsögn um frumvarp til
laga nr. 222, um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga.

Ég tel þetta mjög þýðingarmikið atriði og vænti þess, að efnislega verði frum-
varpið samþykkt og þá ekki sízt ákvæði 2. gr. um að lánsheimildin nái til þeirra
opinberu bygginga, sem byrjað er á.

Ölfusskólahérað byrjaði á s.l. vori á byggingu heimangönguskóla, og er bygg-
ing þessi nú komin lindir þak, en óvíst er, hvort hægt verður að halda áfram bygg-
ingunni, vegna þess að loforð fyrir láni hefur enn ekki fengizt. Viðkomandi þessari
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byggingu virðist því frumvarp þetta undirstaða fyrir frekari framkvæmdum að svo
stöddu, ef það nær fram að ganga.

Virðingarfyllst.
Árni Jónsson,

Til menntamálaráðuneytisins.

16.
Oddviti nn í Grímsneshreppi.
Minniborg, 8. janúar 1947.

Ég hef athugað frumvarp það til laga um aðstoð ríkisins við opinberar bygg-
ingar bæjar- og sveitarfélaga, er menntamálaráðuneytið hefur sent mér til umsagn-
ar. Ég hef einnig borið þetta mál undir álit samnefndarmanna minna í hrepps-
nefndinni, og erum við sammála um, að þetta yrði mikilsverð aðstoð fyrir fámenn
og fátæk sveitarfélög, sem þurfa að ráðast í dýrar framkvæmdir á því sviði, sem
frumvarpið gerir ráð fyrir. f~g mæli eindregið með frumvarpinu að því er snertir
ríkisábyrgðina, en tel hins vegar ekki aðkallandi nauðsyn að skylda Landsbanka
Islands til þess að lána í hverju tilfelli, eins og nú standa sakir. Ég geri ráð fyrir,
að auðvelt sé að fá lán út á ríkistryggð skuldabréf, jafnvel með lægri vöxtum heldur
en útlánsvextir Landsbankans eru nú.

Virðingarfyllst.
Stefán Diðriksson,

oddviti.
Til menntamálaráðuneytisins.

17.
Hæstvirta menntamálaráðuneyti.

Um frumvarp það, er þér hefið sent odd vit um, um aðstoð ríkisins við opin-
berar byggingar, vil ég segja mitt álit, sem er, að ég vil mæla með frumvarpinu.
Það veitir möguleika, sem annars vantar víða. Það felst í því jafnrétti og er því
sanngjarnt. Önnur grein tryggir, að ekki sé gengið allt of langt. Það er einmitt
allsherjaráætlun og þar með jafnrétti, sem á að ríkja, og mér sýnist, að mætti koma
viðar við heldur en enn þá er gert.

Ég salma þarna, að hin svonefndu félagsheimili eru ekki talin með; það verður
ekki kornizt af án þeirra sveitum, eða þess konar samkomuhúsa fyrir unglinga,
og þar vantar líka fé.

Virðingarfyllst.
Gaulverjahæ, Gaulverjabæjarhreppi, 10. janúar 1947.

Dagur Brynjúlfsson.
18.

Húsavík, 8. janúar 1947.
Ég hef meðtekið frá hinu háa menntamálaráðuneyti bréf, dags. 23. f. m., ásamt

frumvarpi til laga mn aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitar-
félaga.

Aðspurður hef ég þetta um efni frumvarpsins að segja:
Bæjar- og sveitarfélögum er fullkomin nauðsyn að fá þá aðstoð, sem frum-

varpið gerir ráð fyrir, bæði að því, er snertir útvegun lánsfjár og ábyrgð ríkisins
fyrir lánum. Fái þau ekki þvílíka aðstoð, geta þau yfirleitt ekki komið upp bygg-
ingum þeim, sem um er að ræða.

Þetta orkar ekki tvímælis.
Virðingarfyllst.

Karl Kristjánsson,
oddviti Húsavikurhrepps.

Ti] menntamálaráðuneytisins, Reykjavik.
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19.
Ólafsfirði, 14. jan. 1947.

A fundi bæjarstjórnar Ólafsfjarðarkaupstaðar 9. þ. m. var eftirfarandi sam-
þykkt samhljóða:

"Bæjarstjórnarfundur í Ólafsfirði, haldinn 9. jan. 1947, beinir þeirri ósk til
Alþingis, að það samþykki frumvarp það frá minni hluta menntamálanefndar, er
nú liggur fyrir Alþingi um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og
sveitarfélaga."

Bæjarstjórinn Ólafsfirði.

20.
20. janúar 1947, Gjábakka.
Menntamálaráðuneytið, Reykjavík.

Meðtekið bréf yðar, dags. 23. des. s.L, með eintak af frumvarpi til laga um að-
stoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga.

Ég er mjög ánægður í alla staði með umrætt frumvarp, álít það tímabært og
til mjög mikillar hjálpar fyrir sveitarfélög landsins.

Með vinsemd.

Snæbjörn Guðmundsson,
oddviti Þingvallahrepps.

21.
Suðurfjarðahreppur.
Bíldudal, 22. jan. 1947.

Hreppsnefnd Suðurfjarðahrepps hefur á fundi sínum í dag tekið til athugunar
frumvarp til laga um aðstoð ríkisins við opinberar hyggingar bæjar- og sveitarfé-
laga, er nú er flutt á Alþingi að beiðni menntamálaráðherra.

Hreppsnefndin mælir mjög eindregið með frumvarpinu og leyfir sér hér með
að skora á hið háa Alþingi að samþykkja það.

F. h. hreppsnefndar Suðurfjarðahrepps.
Páll Hannesson,

oddviti Suðurfjarðahrepps.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

22.
Oddviti Dalvíkurhrepps.
Dalvík, 22. jan. 1947.

Með tilvísun til bréfs menntamálaráðuneytisins, dags. 23. des. 1946, þar sem
óskað er eftir umsögn um frumvarp til laga um aðstoð ríkisins við opinberar bygg-
ingar bæjar- og sveitarfélaga, var á fundi hreppsnefndar Dalvíkurhrepps gerð ein-
róma svo hljóðandi samþykkt í gær:

"Hreppsnefndin lýsir fylgi sínu við frumvarp til laga um aðstoð ríkisins við
opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga, sem nú liggur fyrir Alþingi, og felur
oddvita að skora á Alþingi að samþykkja frumvarpið."

Leyfi ég mér hér með að senda hæstvirtu menntamálaráðuneytinu ofangreinda
samþykkt til fyrirgreiðslu.

Virðingarfyllst.

Tryggvi Jónsson.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.
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23.
Oddviti Sauðárkrókshrepps.
Sauðárkróki, 22. jan. 1947.

Í tilefni af bréfi, dags. 23. f. m., þar sem þér æskið umsagnar hrn. um frum-
varp til laga um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga,
hefur verið rætt um frumvarpið á tveimur síðustu fundum hrn. og afgreitt þannig
á fundi hrn. í gær:

Samþykkt að mæla með frumvarpinu með þeirri breytingu, að aðnjótandi að-
stoðar samkv. frumvarpinu verði fyrst og fremst bæjar- og sveitarfélög, sem hafa
innan við 2000 íbúa.

Þetta leyfi ég mér hér með að tilkynna hinu hæstvirta ráðuneyti.

Eysteinn Bjarnason.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

24.
Menntamálaráðuneytið, Reykjavík.

Höfum móttekið bréf yðar, dags. 23. des. s.l., ásamt frumvarpi yðar.
Eftir að hafa athugað frumvarpið ásamt greinargerð, mælum vér með,

nái fram að ganga.
að frv.

Virðingarfyllst. .

Súðavík, 11. jan. 1947.
f. h. hreppsn. Súðavíkurhrepps

Aki Eggertsson,
oddviti Súðavíkurhrepps.

25.
Ég hefi - samkv. ósk yðar í hréfi frá 23. des. s.l., móttekið 18. þ. m., ásamt

eintaki af frumvarpi til laga um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og
sveitarfélaga-- lesið frumvarpið og tel, að það fari í rétta átt og geti í ýmsum til-
fellum orðið til stuðnings fyrir bæjar- og sveitarfélögin. ÞÓ hygg ég, að fulllangt
sé gengið í lánsheimildinni, að gera ráð fyrir greiðslu á öllum þeim hluta stofn-
kostnaðar, sem ekki er greiddur sem framlag úr ríkissjóði, því að ólíklegt er, að
nokkurs staðar sé hafizt handa um byggingar þeirra mannvirkja, sem frumvarpið
~~reinir frá, þar sem engin króna er til staðar heima fyrir. Lántaka fyrir hálfum
áðurnefndum hluta stofnkostnaðar ætti því að nægja. Hitt gæti e. t. v. leitt til ábyrgð-
arleysis í þessum efnum.

Virðingarfyllst.
Ásbyrgi í Kelduhverf'i, 21. jan.

Erlingur Jóhannsson,
oddviti Kelduneshrepps.

1947.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

26.
Oddviti nn í Stokkseyrarhreppi.

Með bréfi, dags. 23. des. f. á., hefur menntamálaráðuneytið sent til umsagnar
frumvarp til laga um aðstoð ríkisins við opinherar byggingar bæjar- og sveitar-
félaga.

Ég fagna því, að slíkt frumvarp skuli fram komið. Það er óhugsandi, að fram-
kvæmdir þær, er hér um ræðir, komist í framkvæmd með eðlilegum hraða án að-
stoðar ríkisins við öflun lánsfjár.

Um frumvarpið sjálft vil ég benda á 1. gr., að ég tel ekki hægt að "miða ábyrgð-
ina við kostnaðaráætlun". Endanlegur kostnaður hlýtur að ráða. Hitt er sjálfsagt,
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að leita samþykkis hlutaðeigandi ráðuneytis eða þeirrar stofnunar, sem fer með
hlutaðeigandi mál fyrir þess hönd, um stærð og fyrirkomulag byggingarinnar.

Virðingarfyllst.
Holti, 29. jan. 1947.
Sigurgr, Jónsson.

Til menntamálaráðuneytisins.

27.
Oddviti Grunnavíkurhrepps
Stað, 9. jan. 1947.

Hæstvirti menntamálaráðherra.
Mér var það nokkurt undrunarefni, en algert fagnaðarefni að fá í dag ástúðlegt

bréf yðar frá 23. f. m., ásamt Nd. þingskjali 222. Mér virðist það spá góðu um, að
leitað verði umsagnar vorra oddvitanna um þingræðisleg vinnubrögð Alþingis og
víðsýna og frjálslynda löggjöf, sem er ákveðin í því að taka Guðs ríki með áhlaupi
skilnings, vísinda, velvildar og tækni og skila því niður á jörðina til lands og þjóðar.

Samt hvarflaði það að mér, að hugsanlegt hefði verið, að frumvarpið hefði verið
sent oddvitunum til umsagnar áður en það var flutt í þinginu, og framlags- og lán-
veitingarskyldan ákveðin báðum jafnt, ríkissjóði og Landsbankanum - og báðum
séð fyrir yfirfljótandi fjármagni til þessara framkvæmda og annarra og heildar-
áætlun um framkvæmdir og fjárfestingu nýsköpunarinnar fylgt frumvarpinu inn í
þingið.

En þetta kemur vonandi allt, þegar mannlífsþjónusla stjórnmálanna (sem Leon-
hardo de Ragaz o. fl. vitrir menn nefna guðsþjónustu) er hugsuð og framkvæmd
með skynsemd, friði og velþóknun skaparans yfir mönnum og málefnum. Og þrátt
fyrir vísindi, tækni og stríðsgróða er fróandi að minnast orða skáldsins:

"Það kostar svo mikla mæðu,
svo margfalt reynslu-stríð,
að sá fyrir lífið hér í heim, ---
en hvað fyrir eilífa tíð?

Fyrir röskum aldarfjórðungi virtist mér og fræðslumálastjórn, að barnaskóla-
húsbygging hér þyldi enga bið. Var í því skyni stofnaður fátæklegur sjóður með
framlagi gjaldþrota sveitarsjóðs. Barnaskólahúsið er óbyggt enn, og sjóðurinn
sama sem ekkert vaxið. Á s. l. ári fækkaði íbúum í Sléttuhreppi úr 284 niður í 164
og í Grunnavikurhreppi úr 177 niður í 165. Útsvör og skattar mjög aukizt

Þrátt fyrir þetta er það von mín, að hér rísi upp barnaskóli á sinum tíma með
aðstoð frumvarps þessa eða annars svipaðs, þegar að lögum verður.

Án frekara tilefnis en þess árnaðar, nú og alla daga, til stjórnar, þings og
þjóðar og ríkisforseta, að þetta 1000 ára nýsköpunarríki vort "verði gróandi þjóð-
líf með þverrandi tár, sem þroskast á guðsríkisbraut".

Virðingarfyllst.
.Jónm. Halldórsson.

28.
Á fundi hreppsnefndar Eskifjarðarhrepps hinn 25. þ. 111. samþykkti hrepps-

nefndin að skora á Alþingi að samþykkja frumvarp til laga um aðstoð ríkisins við
opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga.

Eskifirði, 28. jan. 1947.
Oddviti Eskifjarðarhrepps.

Leifur Björnsson.

Menntamálaráðuneytið góðfúslega beðið að koma áskorun þessari á framfæri.
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29.
Oddviti Breiðdalshrepps. Suður-Múlasýslu.
Gilsár stekk, 20. jan. 1947.

Mér hefur borizt bréf hins háa menntamálaráðuneytis, dags. 23.12. f. á., þar sem
óskað er umsagnar um frumvarp til laga um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar
bæjar- og sveitarfélaga.

Við lauslega athugun sýnist mér brýn nauðsyn, að tryggt sé með löggjöf lánsfé
eftir föstum reglum til þeirra bygginga, sem um getur í frumvarpinu. ÞÓ tel ég ekki
ástæðu til að lögskipa lánin hærri en %, þess kostnaðarhluta. sem sveitar- eða bæjar-
félögum ber að leggja til, því að sjálfsagt er að krefjast einhvers byrjunarframlags
af þeim, en ekki leggja í framkvæmdir eingöngu með láns- og styrktarfé. Slíkt má
misnota. .

Ekki kann ég við orðalag 2. gr., "allsherjaráætlun, sem gerð kann að vera" o. s.
frv. Hér þarf að sjálfsögðu að kveða skýrt á mn, hvaða aðilar eigi að gera áætlun um
framkvæmdirnar. Má 1. d. benda á, að það sýnist sjálfgefið, að fræðslumálastjóri og
námsstjórar geri áætlun um skólabyggingar.

En aðalatriðið: lögfest trygging um lán til bygginganna með hagkvæmum kjör-
um og ríkisábyrgð, er sjálfsagt að mæla með, og í rauninni er Alþingi skylt að sjá
um, að lagaákvæði í þá átt komi til framkvæmda nú þegar.

Virðingarfyllst.

Páll Guðmundsson.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

30.
Rauðholti, 24. jan. 1947.

Bréf yðar, dags. 23. des. s.l., ásamt frumvarpi til laga um aðstoð ríkisins við
opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga hef ég meðtekið.

Um efni frumvarpsins er það að segja, að ég tel nauðsynlegt, að bæjar- og sveit-
arfélög hafi einhvern aðgang að lánsfé til byggingar þeirra stofnana, sem frumvarpið
ræðir um, að því leyti, sem ríkið leggur ekki fram stofnkostnað.

Hitt gæti svo hugsazt, að Landsbankanum yrðu lagðar fullþungar byrðar á
herðar með því að skuldbinda hann til skuldabréfakaupanna, ef sala þeirra yrði
mjög treg. En í trausti þess, að hið háa Alþingi og ríkisstjórn sjái ávallt um, að Lands-
bankinn sé nægilega voldug stofnun til þess að leysa þær kröfur, sem til hans eru
gerðar, tel ég rétt, að frumvarpið verði gert að lögum.

Virðingarfyllst.

S. Sigurðsson,

oddviti Hjaltastaðahrepps.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

31.
Bæjarstjórinn á Akureyri.
Akureyri, 29. jan. 1947.

Bæjarstjórn Akureyrar hefur á fundi sínum í gær samþykkt eftirfarandi tillögu
út af bréfi yðar, dags. 23. des. s. l.:
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"Bæjarstjórn lýsir ánægju sinni yfir framkomnu frumvarpi á Alþingi til laga
um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga og skorar á Al-
þingi að samþykkja það."

Þetta tilkynni st hinu háa ráðuneyti hér með.

Steinn Steinsen,

bæjarstjórinn it Akureyri.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavik.

32.
Borgarnesi, 13. jan. 1947.

Hreppsnefnd Borgarneshrepps hefur á fundi sínum í dag tekið til umræðu frum-
varp flutt af minni hl. menntamálanefndar um aðstoð ríkisins við opinberar bygg-
ingar bæjar- og sveitarfélaga, og mælir einróma með því, að frumvarpið verði að
lögum.

Virðingarfyllst.

Oddviti Borgarneshrepps,
Friðrik Þórðarson.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

33.
Bæjarstjórinn á ísafirði.
Ísafirði, 24. jan. 1947.

Ég hef móttekið bréf hins háa ráðuneytis, dags. 23.12. 1946, þar sem óskað er
umsagnar um frumvarp til laga um aðstoð ríkisins við opinberar byggingar bæjar,
og sveitarfélaga.

Af þessu tilefni leyfi ég mér með samþykki bæjarstjórnar að taka eftirfarandi
fram:

Hér á Ísafirði eru nú í smíðum húsmæðraskóli, fimleikahús og bókasafn. Nýlokið
er byggingu sundhallar og gagnfræðaskóla og stækkun á barnaskólanum. Allur
þessar byggingar munu kosta fullgerðar um 3.3 millj. króna. Þar af mun framlag
bæjarsjóðs verða ca. 1.1 milljón krónur af byggingarkostnaðinum. Miklir örðugleikar
hafa verið á því að koma þessum byggingum áfram fjárhagslega.

Ber margt til þess. Ísafjarðarkaupstað er um megn fjárhagslega að leggja fralll
sinn hluta byggingarkostnaðarins á 2-3 árum. Lögákveðin framlög ríkissjóðs koma
dræmt eftir á, og er að því mikill bagi. Bankarnir eru tregir til að lána fé út á óarð-
bærar byggingar, nema helzt með tryggingu í væntanlegum styrkjum rlkissjóðs, en
þá verða styrkirnir að ganga til bankanna jafnóðum og þeir eru kræfir og koma þvi
ekki að notum við áframhaldandi framkvæmdir.

Bankarnir hér á Ísafirði hafa nú lánað bæjarsjóði kr. 805 þúsund út á væntan-
lega ríkisstyrki og kr. 500 þús. af hluta bæjarsjóðs út á væntanlega veðsetningu bygg-
inganna, er þeim er að fullu lokið. Mun þess ekki að vænta, að meira fáist út á veð-
rétt húsanna skv. reglum veðdeildarinnar. Nú hefur bæjarfélagið ekki getað lagt
fram af eigin fé nema um 250 þús., og óvænlegar horfir um há árleg framlög af þess
hendi á ári hverju. Það er því mikil nauðsyn á þVÍ, að ríkisábyrgð fáist fyrir lánum
að upphæð kr. 4-500 þús. í stað tryggingar þeirrar, er sett hefur verið í væntanleg-
mn styrkjum ríkissjóðs til þess að hægt sé að fuIlljúka byggingunum með góðu móti.

Fé þetta hafa bankarnir þegar lánað, en eiga samkv. samningum kröfu á að fá
það aftur eftir því, sem styrkirnar greiðast.

ísafjarðarkaupstað væri því af þessum sökum mikið hagræði að því, að honum
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væri tryggð ríkisábyrgð fyrir þessum lánum, eins og umrætt frumvarp gerir ráð
fyrir. Að því leyti hlýt ég eindregið að mæla með því, að frumvarpið verði samþykkt.

Um hitt atriðið, sem felst í 8. gr. frumvarpsins, vil ég aðeins láta þá skoðun í
ljós, að ég tel það fyrst og fremst í verkahring fjárveitingavaldsins og hins háa Al-
þingis að meta það, hvort sú leið er fær, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, og yfirleitt
með hvaða móti hægt er að tryggja, að ríkisábyrgðir séu annað en nafnið tómt.

Er ég ekki reiðubúinn, að svo stöddu, clð leggja á það neinn dóm.

Virðingarfy lIst.
Ásberg Sigurðsson.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

34.
Háttvirt menntamálaráðuneyti.

Hef móttekið bréf yðar, dags. 28. des. 1946, um frumvarp til laga um aðstoð rík-
isins við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfé laga, er þetta svar mitt:

Byggingar skóla og menntun þjóðarinnar er nauðsynleg. Hins vegar tel ég nauð-
synlegt, hvort heldur er bæjar-, sveitar- eða þjóðfélag, að sníða sér stakk eftir vexti
á sviði fjármála.

Ég er mótfallinn lögfestri ríkisábyrgð, sem Ulll getur i ofangreindu frumvarpi.
Sama er að segja um skuldbindingu Landsbanka Íslands til kaupa á skulda-

bréfum, sem gefin eru út í þessu skyni,

Virðingu rfy lIst.
KötIuholti, Fr óðárhreppi, 14. jan. 1947.

Ágúst Lárusson (oddviti).

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

85.
Leirvogstungu. 18. jan. 1947.

Hreppsnefnd Mosfellshrepps hefur athugað frumvarp til laga um aðstoð rík-
isins við opinberar hyggingar bæjar- og sveitarfélaga, sem menntamálaráðuneytið
hefur óskað umsagnar um og hefur borizt með bréfi, dags. 28. des. s. l.

Hreppsnefndin telur, að frumvarpið gangi Í rétta átt, þar sem það miðar að þVÍ
að auðvelda bæjar-og sveitarfélögum lánsfjáröflun til þeirra nauðsynlegu fram-
kvæmda, sem Í frumvarpinu ræðir.

Virðingarfy lIst.
Magnús Sveinsson.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

se.
Oddviti Hraunhrepps.
Hrafnkelsstöðum, 20. jan. 1947.

Með heiðruðu bréfi hæstvirts menntamálaráðuneytis, dags. 2a. f. lll., er óskað
eftir, að ég láti í ljós álit mitt á frumvarpi til laga um aðstoð ríkisins við opinberar
byggingar bæjar- og sveitarfélaga.

Með lögum þeim, sem nú gilda um aðstoð ríkisins til skóla og annarra opin-
berra bygginga, tel ég vel "ið unandi. Þess vegna engin knýjandi nauðsyn þess að
skylda ríkissjóð til að veita ábyrgð sína fyrir lánum þeim, sem bæjar- og sveitarfélög
kunna að verða að fá fyrir sínum hluta kostnaðarins.
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Ég tel slíkt mjög varhugaverða braut, ef ætti að fara að skylda ríkissjóð til að
veita ábyrgð sína til ekki stærri framkvæmda en hér um ræðir. Hvar skal þá staðar
nema?

Virðingarfyllst.
Guðbr. Sigurðsson.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.

37.
Oddviti Seltjarnarneshrepps.
Kópavogi, 27. jan. 1947.

Á fundi hreppsnefndar Seltjarnarneshrepps þ. 14. þ. m. var tekið til umræðu
bréf ráðuneytisins, dags. 23. des. f. á., ásamt frumvarpi til laga um aðstoð ríkisins
við opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga.

Nefndin telur, að hér sé um hið mesta nauðsynjamál að ræða, og samþykkti að
mæla eindregið með, að frumvarpið yrði að lögum,

Virðingarfy lIst.

Guðm. Gestsson,
oddviti Seltjarnarneshrepps.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.
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