
Nd. 635. Nefndarálit [189. mál]
um frv. til l. um breyt. á I. nr. 36/1952, um opinbera aðstoð við byggingar íbúðar-
húsa i kaupstöðum og kauptúnum.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Í frv. þessu er lagt til, að vextir af lánum úr Byggingarsjóði verkamanna verði
hækkaðir úr 2% í 3%%. Sjóður þessi hefur, síðan lög um verkamannabústaði
voru fyrst samþykkt árið 1929, lánað efnalitlu fólki verulegt fé til byggingar ódýrra
og hentugra íbúða. Hin hagstæðu lánskjör, sem hann hefur veitt, hafa gert fjöl-
mörgum, sem ella hefðu engin skilyrði haft til að eignast þak yfir höfuðið, kleift
að koma sér upp eigin húsnæði. Hin síðari ár hefur fjárskortur þó mjög hamlað
starfsemi sjóðsins. Hefur hann ekki getað sinnt nema að sáralitlu leyti eðlilegum
lánbeiðnum frá fólki, sem lögin gera þó ráð fyrir að hann eigi að liðsinna.

Við meðferð húsnæðismálafrv. ríkisstjórnarinnar hafa ráðherrar hennar viður-
kennt, að þau lánskjör, sem þar er gert ráð fyrir, séu svo óhagstæð, að ekki sé
við því að búast, að láglaunafólk geti staðið undir þeim, en hafa í því sambandi
vitnað til þeirra laga, sem hér er lagt til að breyta, og sagt þeim einmitt vera
ætlað að gera efnalitlu fólki kleift að koma sér upp eigin íbúð. Hefði því átt að
mega búast við, að tillögur kæmu fram af hálfu ríkisstjórnarinnar og stuðnings-
manna hennar um að auka lánsfé Byggingarsjóðs verkamanna. Þessir aðilar hafa
þó engar slíkar tillögur flutt. Þvert á móti hafa stuðningsflokkar ríkisstjórnar-
innar einróma fellt till. minni hl. fjárhagsnefndar um að tryggja þessum sjóði
aukið starfs fé, og var þó í þeirri till. ekki gengið lengra en svo, að sjóðnum skyldi
tryggð sama upphæð og upplýst er að búið er að tryggja Byggingarsjóði sveitanna
með samningi milli stjórnarflokkanna. Með sérstöku tilliti til þeirrar tvísýnu, sem
af þessum sökum ríkir um starfsskilyrði Byggingarsjóðs verkamanna, teljum við
ekki koma til mála að torvelda honum enn frekar að gegna hlutverki sínu með
því að hækka útlánsvexti hans. Leggjum við því til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 22. apríl 1955.

Gylfi Þ. Gíslason,
frsm.

Karl Guðjónsson.


