
Ed. 727. Nefndarálit [183. mál]
um frv. til laga um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu
heilsuspillandi ibúða.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Þegar núverandi ríkisstjórn var mynduð í september 1953,var gerður málefna-
samningur á milli þeirra stjórnmálaflokka, sem að stjórnarmynduninni stóðu.
Eitt atriði þess samnings var á þessa leið: .

"Tryggt verði aukið fjármagn til íbúðabygginga í kaupstöðum, kauptúnum og
þorpum. lögð áherzla á að greiða fyrir byggingu íbúðarhúsa, sem nú eru í smíðum,
og lagður grundvöllur að því að leysa þetta vandamál til frambúðar."

Árangur þessa samningsatriðis er frv. það, sem hér er til meðferðar, og þá
ekki síður hitt, að ríkisstjórnin hefur nú tryggt allmikið fjármagn til þeirra fram-
kvæmda, sem frv. fjallar um, svo og til Byggingarsjóðs.

Frv., eins og það var lagt fram, fylgdi ýtarleg greinargerð, og þykir nægja að
vísa til hennar um skýringar á frv. og upplýsingar um málið almennt.

Fjárhagsnefnd hefur rætt málið á þrem fundum. Klofnaði hún um frv. Einn
nm. (HG) skilar séráliti, en hinir nm. mæla með frv. með einni breytingu, sem
félagsmálaráðherra óskaði eftir að gerð yrði. Er hún um það, að í húsnæðismála-
stjórn eigi sæti 5 manns í stað þriggja. Verkefni húsnæðismálastjórnar er svo
mikið, að eðlilegt verður að telja, að í henni sitji 5 menn. Samkomulag mun vera
um það, að Landsbanki Íslands tilnefni raunverulega einn mann í húsnæðismála-
stjórnina, og þykir meiri hlutanum þá rétt, að það sé beinlínis tekið fram í lög-
unum.

Samkvæmt þessu leggur meiri hluti nefndarinnar til, að frv. verði samþ. með
eftirfarandi

BREYTINGU:
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Setja skal á stofn húsnæðismálastjórn, sem heyrir undir félagsmálaráðuneytið.
Verkefni húsnæðismálastjórnar er að beita sér fyrir umbótum í byggingar-

málum og að hafa yfirumsjón lánsfjáröflunar og lánveitinga til íbúðabygginga í
landinu. .

Í húsnæðismálastjórn skulu vera 5 menn, sem ríkisstjórnin skipar til 6 ára í
senn, þar af einn eftir tilnefningu Landsbanka íslands. Enn fremur skipar hún 5
varamenn á sama hátt. Húsnæðismálastjórn skiptir með sér störfum.

Félagsmálaráðherra ákveður þóknun húsnæðismálastjórnar, en kostnaður af
störfum hennar skal greiddur úr ríkissjóði.

Alþingi, 3. maí 1955.
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