
sþ. 624. Nefndarálit [92. mál]
um till. til þál. um afnám skömmtunar á byggingarvörum o. fl.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur haft þetta mál lengi til athugunar, og með því að frv. til laga
um sama efni og í tillögunni felst, hafði verið samþ. í annarri deild þingsins, var
ekki hert verulega á afgreiðslu tillögunnar um alllangan tíma. Öllum ber saman
um, að hömlurnar á byggingum þeim, sem í till. eru nefndar, standi mjög fyrir
þrifum eðlilegri þróun í þjóðfélaginu, sem allt frá landnámstíð hefur hvílt á þörf,
dugnaði og forsjáini þegnanna sjálfra í þeim efnum, sem her um ræðir. Hitt er svo
annað mál, þótt hinar stærri fjárfestingarframkvæmdir lúti enn um hríð afskiptum
ríkisvaldsins, til þess að komízt verði hjá því, að í of mikið sé ráðizt af stórfram-
kvæmdum. Till. fer ekki heldur inn á það svið.

Umsagnar fjárhagsráðs um till. var leitað, og lagðist það að vísu móti sam-
þykkt hennar, en byggði andmæli sín svo að segja eingöngu á því, að með sam-
þykkt hennar yrði aðstaða ráðsins til að gera grein fyrir meðferð svokallaðs mót-
virðissjóðs torvelduð og ekki nægilega tryggilega séð fyrir dreifingu á byggingar-
vörubirgðum þeim, sem fyrir hendi eru.

Í þessu sambandi og án þess að véfengja á nokkurn hátt góðan tilgang fjár-
hagsráðs má á 'það minna, að þegar lög voru sett, sem fjárhagsráð starfar eftir,
var gert ráð fyrir því, að einmitt byggingarframkvæmdir þær, sem till. fjallar um,
gætu verið óháðar fjárfestingarleyfum. Heimild fólst þó í lögunum um það, að fjár-
hagsráð léti fjárfestingarafskipti sín einnig ná til mannvirkja. sem ekki færu fram
úr 10000.00 kr. í vinnu og efni, - eða rösklega eins og 2 básar kosta í nútímafjósi,
eftir því sem hefur upplýstst á Alþingi í umræðum um lánsfjárþörf landbúnaðar-
ins, - og til byggingar eigin húsa til afnota fyrir eina fjölskyldu.

Þessi heimild er þó háð því, að ráðið telji, að þessar framkvæmdir feli í sér
óeðlilega sóun á vinnu og efni.

Nú er það svo, að erfitt mun vera að fá menn almennt til að fallast á það, að
samhliða þeirri stórfelldu notkun byggingarefnisins, sem átt hefur sér stað und-
anfarin ár til annarra afnota en um ræðir Í þessari till. til þál., sé það ástæða til
óeðlilegrar sóunar á vinnu og efni, að menn megi óátalið byggja yfir sig lítil íbúð-
arhús eða koma upp útihúsum til sjós eða sveita, svo sem gripahúsum eða ver-
búðum.

Hitt er vitanlegt, að afskipti fjárhagsráðs hafa ekki komið í veg fyrir, að upp
hafa risið allt fram að þessu fjölmargar glæsilegar íbúðarhúsbyggingar, sem vit-
anlega eru meiri fyrir sér en þær, sem hér er farið fram á að gefa frjálsar, en á
sama tíma berst fjöldi manna víðs vegar um land oft án árangurs fyrir því að fá
leyfi til að koma þaki yfir höfuð sitt og oft þannig að vinna að miklu leyti sjálfir
að byggingunni.

Það er til að létta af þessum agnúum fjárfestingarskipulagsins, að meiri hluti
allsherjarnefndar hefur ákveðið að mæla með samþykkt hennar.

Breytingartillögu hv. 2. þm. Reykv. um að skora á ríkisstjórnina að leyfa
frjálsan innflutning á byggingarvörum taldi meiri hl. ekki fært að svo komnu að
taka upp í þessa till., með því að hann telur, að það hljóti að koma til álita í sam-
bandi við aukið frjálsræði í innflutningsmálum, sem talið er að sé til umræðu í
ríkisstjórninni að slaka til á höftum í þessu efni.

Alþingi, 26. jan. 1951.
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