
sþ. 144. Nefndarálit [25. mál]
um till. til þál. um lánveitingar til íbúðabygginga.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Vill meiri hl.
samþykkja tillöguna óbreytta, en við, sem erum í minni hluta, teljum slíka afgreiðslu
allt of losaralega til að ná því marki, sem að þarf að stefna til lausnar þessum
málum.

Segja má, að svipur þessa þings þann stutta tíma, sem það hefur starfað, hafi
einkennzt af hinum mörgu frumvörpum og tillögum um útvegun lánsfjár til hvers
konar framkvæmda. Kemur þar ekki sízt til greina mál það, er þessi tillaga fjallar
um, þ. e. lánsfé til íbúðarhúsabygginga. Um það mál eitt liggja nú fyrir þinginu
þrjú frumvörp, tvö í Ed. og eitt í Nd. Sýnir það e. t. v, betur en nokkuð annað, hve
þörfin er brýn á þessu sviði og þrýstingur almennings eftir lausn á málum þessum
mikill.

Árið 1946 voru samþykkt lög um opinbera aðstoð við byggingar Í kaupstöðum
og kauptúnum. Er þar gert ráð fyrir, að aðstoð verði veitt í þrenns konar formi: 1
fyrsta lagi til verkamannabústaða, í öðru lagi til byggingarsamvinnufélaga, og í
þriðja lagi til sveitarfélaga, er settu sér það mark að útrýma heilsuspillandi húsnæði
á tilteknum tíma.

Ef lög þessi hefðu verið framkvæmd til hlítar, hefði verið stigið stórt spor fram
á við í menningarmálum þjóðarinnar. En því var ekki að heilsa, að svo yrði. Strax
á árinu' 1948 var framkvæmd þriðja kafla laganna, þess el' fjallaði um íbúðabygg-
ingar sveitarfélaga með aðstoð hins opinbera, frestað með sérstökum lögum, og
hefur við það setið síðan. Þótt oft hafi verið fluttar á Alþingi tillögur um afnám
þessara frestunarákvæða, hafa þær enga áheyrn fengið. Hvað aðra þætti laganna,
þ, e. byggingu verkamannabústaða og byggingarsamvinnufélaga snertir, þá má
segja, að tvenns konar hindranir hafi orðið á vegi þeirra, er þær leiðir vildu fara.
Önnur hindrunin er takmarkanir þær á byggingarleyfum, er fjárhagsráð hefur sett,
og hin er sú lánsfjárkreppa, sem farið hefur vaxandi með hverju ári nú hin síðari
ár, og er nú svo komið, að hvergi er láns að leita í opinberum lánsstofnunum, hversu
góð veð sem í boði eru. Og með hverju ári hækkar byggingarkostnaður svo mjög,
að sífellt þarf meira og meira fjármagn í krónutölu til að koma upp íbúð.

Eins og áður er að vikið, hafa tillögur um að bæta úr þessum lánsfjárskorti
mjög sett svip á starf þessa þings enn sem komið er. Koma þær frá þingmönnum í
öllum flokkum og snerta m. a. mjög þetta mál. í Ed. liggur fyrir frumvarp frá
þremur þingmönnum Sósíalistaflokksins um lánveitingar til smáíbúða, er leysa
mundi úr þörf fjölmargra aðila, er ekki eiga eða hafa átt þess kost að njóta lána
lll' opinberum sjóðum eða samkvæmt annarri opinberri aðstoð, en eiga þó vitanlega
jafnmikinn rétt til fyrirgreiðslu og aðrir, er slíkrar aðstoðar geta notið. Í sömu deild
liggur einnig fyrir frumvarp frá einum þingmanni Framsóknarfl. um óafturkræft
framlag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna af tekjuafgangi ríkissjóðs 1951
eða úr mótvirðissjóði. í Nd. liggur fyrir frumvarp frá þingmönnum Alþýðufl. um
útvegun fjár til byggingarsjóðs verkamanna á þann hátt, að ríkissjóður tryggi sölu
skuldabréfa, er sjóðurinn gefur út. Öll eru þessi frumvörp komin til nefnda, og sé
stjórn og þingi alvara að leysa úr þeim vanda, sem lánsfjárkreppan hefur valdið,
liggur beinast við að samþykkja þau, e. t. v. með einhverjum breytingum, ef slíkar
þættu til bóta. Þannig mundi fást skjótust lausn, sem um væri að ræða nú í bili.

Sú tillaga, sem hér um ræðir og meiri hl. fjárveitinganefndar vill samþykkja
óbreytta, felur á engan hátt í sér jafngóða eða skjóta lausn þessara mála sem nefnd
frumvörp, þótt samþykkt yrðu'. Miklu fremur má gera ráð fyrir því, að samþykkt
hennar mundi tefja fyrir viðunanlegri lausn.

Fyrri hluti tillögunnar er ákvörðun um að fela ríkisstjórninni að láta safna
ýtarleguni skýrslum um lánveitingar til íbúðabygginga. Alveg er óhætt að fullyrða,

að alla þá skýrslusöfnun, sem á þarf að halda í þessu sambandi, má auðveldlega
framkvæma af þeim þingnefndum, er þegar hafa fengið fyrrnefnd frumvörp til
meðferðar. Ef ríkisstjórninni er hins vegar falið að skipa sérstaka nefnd til slíkrar
rannsóknar, þá Iiggus óbeint a. m. k. í því sú ákvörðun að svæfa þær tillögur, er
þegar liggja fyrir þinginu í þeim frumvörpum, sem áður er lýst. Og þótt síðari hluti
tillögunnar víki að því, að ríkisstjórnin leggi aðrar tillögur fyrir þingið að lokinni
þessari skýrslusöfnun, þá dylst engum, sem kunnugur er gangi slíkra mála hér hjá



okkur, að vægast sagt er mjög mikil hætta á, að slík málsmeðferð verði aðeins til
þess að draga málið svo á langinn, að það fái enga úrlausn á þessu þingi.

Þar sem við teljum raunhæfa lausn þessa máls svo mjög aðkallandi, að aðferð
sem þessi til að drepa málinu á dreif sé gersamlega óverjandi, þá leggjum við til, að
tillagan verði afgreidd með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem rannsókn þá, er gert er ráð fyrir í fyrri hluta tillögunnar, mætti mjög

vel framkvæma í þeim þingnefndum beggja deilda, sem þegar hafa fengið til með-
ferðar frumvörp til laga um útvegun lánsfjár til íbúðarhúsabygginga, og þar sem
nefnd frumvörp, ef samþykkt yrðu, mundu enn fremur tryggja miklu gagngerðari
lausn þess mjög svo aðkallandi vandamáls, er síðari hluti tillögunnar víkur laus-
lega að, tekur þingið fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 30. okt. 1951.
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frsm.

Hannibal Valdimarsson.


