
Nd. 128. Frumvarp til laga [74. mál]
um útvegun fjár til byggingar verkamannabústaða.

Flm.: Stefán Jóh. Stefánsson, Gylfi Þ. Gíslason, Emil Jónsson, Finnur Jónsson,
Ásgeir Ásgeirsson.

1. gr.
Ríkisstjórnin skal á árunum 1950-1953 tryggja sölu á skuldabréfum, er bygg-

ingarsjóður verkamanna gefur út samkvæmt 3. gr. laga nr. 44/1946, þannig að upp-
hæð sú, sem sjóðurinn hefur til útlána á nefndum árum, verði 14 millj. kr. árlega,
að meðtöldum þeim tekjum, sem hann hefur samkvæmt sömu grein nefndra laga.
1 þessu skyni skulu m. a. gerðar ráðstafanir þær, sem greinir í lögum þessum.

2. gr.
Ríkisstjórnin skal setja reglur um lánveitingar þeirra stofnana og tryggingar-

félaga, sem ávaxta fé í verðbréfum eða útlánum á annan hátt. Er ríkisstjórninni
heimilt að kveða svo á í reglum þessum, að nefndum aðilum skuli skylt að ráðstafa
ákveðnum hluta þess fjár, sem þeir verja til verðbréfakaupa á árunum 1950-1953,
til kaupa á skuldabréfum þeim, sem um ræðir í 1. gr.

Ákvæði greinar þessarar ná þó ekki til banka né annarra peningastofnana.

3. gr.
Ríkisstjórnin skal leita samkomulags um það við banka og aðrar peningastofn-

anir, að þeir kaupi skuldabréf þau, sem um ræðir í 1. gr., fyrir ákveðinn hluta þess
fjár, sem þeir verja til útlána.

4. gr.
Ríkissjóður kaupir skuldabréf þau, sem um ræðir í 1. gr., fyrir 3 millj. kr. ár-

lega á árunum 1950-1953.
5. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Þótt mikið hafi verið um húsabyggingar á Íslandi á undanförnum árum, fer því

víðs fjarri, að húsnæðismál þjóðarinnar séu komin í það horf, að viðunandi megi
teljast. Alþýðu manna er fátt nauðsynlegra en að eiga kost á góðu og ódýru hús-
næði, en mjög skortir enn á, að allur almenningur búi í viðunandi híbýlum. Sam-
kvæmt skýrslu, sem húsaleigunefndin í Reykjavík hefur gert nýlega, búa enn þá
1677 manns í bröggum í Reykjavík, þar fl meðal 419 börn. Nefndin hefur og skýrt
frá því, að hún hafi nú á þessu ári ekki f;etað sinnt húsnæðisbeiðni 40 fjölskyldna -
með 96 börnum -, og telur hún þessar fjölskyldur hafa verið eða vera ýmist á hálf-
gerðum vergangi eða hafast við í algerlega óviðunandi húsnæði. Ber þetta m. a. vott
um hið hörmulega ástand í húsnæðismálum Reykjavíkur. Utan Reykjavíkur er og
víða mjög mikill húsnæðisskortur, auk þess sem þörf er mikillar endurbótar á þvi
húsnæði, sem fyrir er.

Alþýðuflokkurinn hefur frá upphafi haft það meðal helztu stefnuskráratriða
sinna að stuðla að því, að allur almenningur eigi þess kost að búa í góðu og ódýru
húsnæði. Hann hefur talið það nauðsynlegt til þess að tryggja örugga afkomu og
heilbrigt menningarlíf. Þess vegna hefur hann álitið það skyldu hins opinbera að
veita hinum efnaminni stéttum aðstoð til þess að eignast góð og ódýr híbýli. Í sam-
ræmi við þá stefnu beitti hann sér fyrir því fyrir tveimur áratugum, að sett voru
lög um aðstoð af hálfu hins opinbera við byggingu verkamannabústaða, og á árinu
1945 fyrir löggjöf um opinbera aðstoð við íbúðarhúsabyggingar. Þótt lagasetningin



0111 verkamannabústaði sætti mikilli andspyrnu í fyrstu, hefur reynslan sýnt, að
hún hefur reynzt mjög mikilvæg í baráttunni gegn húsnæðis skorti og orðið til þess
að bæla mjög lífskjör hinna efnaminni stétta. Til ársloka 1948 höfðu verið byggðar
598 íbúðir samkvæmt lögum þessum. Framlög ríkis og sveitarfélaga höfðu þá
numið 6357000 kr., en lánveitingar 24654000 kr.

Einmitt nú á hinum síðustu árum, þegar sár húsnæðisskortur hefur sorfið mjög
að miklum fjölda manna, hefði verið mikil nauðsyn á víðtækum byggingarfram-
kvæmdum af hálfu þeirra byggingarfélaga, sem byggingarsjóður verkamanna veitir
lán og styrkir. Þessi byggingarstarfsemi hefur þó verið minni en skyldi sökum þess,
hversu byggingarsjóði hefur reynzt erfitt að afla sér fjár með sölu skuldabréfa sinna.
Síðast liðin tvö ár hefur t. d. verið mjög erfitt mn verðbréfasölu. 1948 gaf sjóðurinn
út skuldabréf að .upphæð 5 millj. kr., og hefur ekki tekizt að selja af þeim bréfum
nema fyrir 2.2 millj. kr. Er auðséð, að eigi byggingarsjóði að vera kleift að veita lán
til verulegra framkvæmda á sviði verkamannabústaðabygginga, verður að gera sér-
stakar ráðstafanir til þess að tryggja sjóðnum fé, og er það tilgangur þess frv., sem
hér er borið fram.

Þjóðin ver nú árlega miklu fé til fjárfestingar, þ. á m. íbúðabygginga. Mikið
hefur á það skort, að allar framkvæmdir á þessu sviði hafi verið skynsamlegar eða
við það miðaðar að greiða sem bezt og haganlegast úr húsnæðisvandamálum þjóð-
arinnar, og á þetta einkum við um byggingarframkvæmdirnar, áður en tekin var
upp stjórn á fjárfestingu með stofnun fjárhagsráðs. Skynsamlegasta leiðin, sem
hægt hefði verið að fara og hægt er að fara til þess að auka framboð húsnæðis, þannig
að það komi hinum efnaminni stéttum að sem beztu gagni, er að stuðla að byggingu
sem flestra verkamannabústaða með því að tryggja byggingarsjóði verkamanna veru-
legan hluta þess fjár, sem tilætlunin er að festa í íbúðarhúsabyggingum. Byggingar-
félög verkamanna hafa dýrmæta reynslu að því er snertir byggingarstarfsemi, og
þau byggja hentugar og ódýrar íbúðir, auk þess sem þau sérstöku kjör, sem þau geta
veitt v!:gna aðstoðar hins opinbera, gera efnalitlu fólki kleift að eignast þessar íbúðir.
Þess má t. d. geta í þessu sambandi, að síðustu íbúðirnar, sem Byggingarfélag verka-
manna í Reykjavík hefur byggt, munu kosta um 108000 kr., en stærð þeirra er 70
fermetrar og rúmmál þeirra 282 rúmmetrar. Sambærilegar íbúðir, sem einstaklingar
hafa byggt, hafa verið seldar á 135 OOO-gO 000 krónur. En mánaðarleiga sú, sem
greiða þarf fyrir slíka íbúð í verkamannabústöðunum, er aðeins um 300 kr. á mánuði.
I þessu sambandi er og rétt að benda sérstaklega á það, að þær íbúðir, sem hér er um
að ræða, hafa ekki lent í braski, enda eru í gildandi lögum ákvæði, sem ætlað er að
koma í veg fyrir slíkt, og virðast þau hafa reynzt vel.

Eins og að líkum lætur, fer því víðs fjarri, að þessi byggingarfélög hafi getað
byggt yfir alla félagsmenn sína. Hér í Reykjavík eru nú t. d. um 600 manns á biðlista
hjá Byggingarfélagi verkamanna, og utan af landi liggja fyrir margar beiðnir um
lán úr byggingarsjóði verkamanna, án þess að þeim hafi verið hægt að sinna. En
horfur it því, að hægt verði að halda áfram byggingarstarfsemi í sama mæli og áður,
eru því miður ekki góðar, ef ekki verður gripið til sérstakra ráðstafana, hvað þá að
hægt verði að auka hana.

Það er markmið þessa frv. að tryggja byggingarsjóði verkamanna nægilegt fé til
þess að hægt verði að byggja 200 nýja verkamannabústaði á ári í næstu fjögur ár.
Til þess að það verði hægt, verður byggingarsjóðurinn að hafa 14 millj. kr. til út-
lána á ári í næstu 4 ár, ef gert er ráð fyrir, að meðalverð íbúðar sé 100000 kr. og
kaupandi greiði 30% byggingarkostnaðar. Tekjur þær, sem sjóðurinn hefur nú sam-
kvæmt gildandi lögum og getur varið til útlána, nema um 2.5 millj. kr. á ári, svo að
sjóðurinn þarf að geta selt skuldabréf fyrir um 11.5 millj. kr. árlega á nefndum ár-
um til þess að geta lánað fé til byggingar þess fjölda verkamannabústaða, sem nefndur
var að framan. Nokkurn hluta þeirra skuldabréfa getur sjóðurinn vafalaust selt, án
þess að gerðar verði sérstakar ráðstafanir, en það er tilgangur þessa frv. að tryggja
sölu þess, sem umfram er.



Leið sú, sem lagt er til í frv., að farin verði til þess, er sú að tryggja þessum
framkvæmdum eins konar forgangsrétt að því fé, sem opinberar stofnanir, sjóðir
og tryggingafélög, er samkvæmt eðli starfsemi sinnar kaupa árlega nokkuð af verð-
bréfum, ráðstafa til útlána á þessum árum. Á þetta við um t. d. Tryggingastofnun
ríkisins, lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, lífeyrissjóð barnakennara, Íslenzka end-
urtryggíngu, Brunabótafélag Íslands, Sjóvátryggingarfélag Íslands, Almennar trygg-
ingar og Samvinnutryggingar, en lánveitingar eða skuldabréfakaup þessara aðila
námu á síðast liðnu ári 35.7 millj. kr. að meðtöldum lánum til ríkissjóðs. Enn fremur
er gert ráð fyrir því, að ríkisstjórnin leiti samkomulags við banka, sparisjóði og slík-
ar peningastofnanir um að tryggja þessum framkvæmdum ákveðinn hluta af þvi
fé, sem þær verja til útlána. Er hér ekki um það að ræða að þrengja verðbréfamark-
aðinn enn með því að skylda þessar stofnanir til nýrrra verðbréfakaupa og stofna
þannig e. t. v. til mjög aukinnar verðbólgu, heldur að tryggja, að þessar bráðnauð-
synlegu byggingarframkvæmdir sitji fyrir nokkru af því fé, sem hvort sem er verður
varið til lánveitinga. Að síðustu er svo gert ráð fyrir því, að ríkissjóður kaupi á
nefndum árum umrædd skuldabréf fyrir 3 millj. kr. árlega. Nú greiðir ríkissjóður
árlega til byggingarsjóðs um 1v2 millj. kr. Í þessu sambandi má benda á, að samkv.
gildandi lögum um landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum. nr. 35 1946,
skyldi ríkissjóður útvega byggingarsjóði sveita lán, þannig að stofnfé hans gæti
þegar í stað orðið 10 millj. kr., auk þess sem ríkissjóður skyldi greiða 2.5 millj. kr.
til sjóðsins á ári í 10 ár, en meiri hluti fjár þessa byggingarsjóðs fer til byggingar
íbúðarhúsa í sveitum. Með tilliti til þessa virðist ekki óeðlilegt, að ríkissjóði sé gert
að skyldu að verja 3 millj. kr. árlega til kaupa á umræddum skuldabréfum í næstu
fjögur ár, einkum þegar höfð er í huga hin geysibrýna þörf fyrir þær framkvæmdir,
sem fénu á að verja til.


