
sþ. 421. Nefndarálit [17. mál]
um till. til þál. um eftirgjöf lána.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Tillaga sú, sem hér um ræðir, er flutt af þeim Ingólfi Jónssyni, 1. þm. Rang .•
og Sigurði Ó. Ólafssyni, 2. þm. Árn. Var henni á öndverðu þessu þingi vísað til
fjárveitinganefndar. Er ráð fyrir því gert í tillögunni. að Alþingi feli ríkisstjórninni
að gera ráðstafanir til þess, að gefin verði eftir að fullu 101h millj. kr. lán vegna
óþurrkanna á Suður- og Suðvesturlandi árið 1955 og enn fremur allt að 3 millj. kr.
lán vegna harðirida og óþurrka 1949-50 á Austur- og Norðausturlandi.

Það tókst ekki að fá samstöðu um afgreiðslu tillögu þessarar í nefndinni. Meiri
hlutinn, stuðningslið ríkisstjórnarinnar, lagðist gegn samþykkt hennar og vildi vísa
henni frá, en við undirritaðir lögðum hins vegar til, að hún yrði samþykkt.



Tillaga um þetta efni var einnig flutt á þinginu 1956 og þá sem nú vísað til
fjárveitinganefndar. Afstaða okkar undirritaðra var þá sú í fjárveitinganefnd, að
við lögðum til, að óþurrkalánin á Suður- og Suðvesturlandi. 101;2 millj. kr., og
óþurrka- og harðiridalánin á Austur- og Norðausturlandi, 8.3 millj. kr., yrðu öll
að fullu eftir gefin. En um þetta vorum við ofurliði bornir í nefndinni af meiri
hluta hennar, stjórnarstuðningsliðinu. Það tók aftur á móti upp á sína arma tillögur
ríkisstjórnarinnar um, hver ráðstöfun skyldi hér vera á höfð. En sú ráðstöfun
var á þann veg, að tekin væri upp í 22. gr. fjárlaga fyrir árið 1957 heimild handa
ríkisstjórninni til þess að gefa eftir að fullu 5.3 millj. kr. af harðærisláni til bænda
á Austur- og Norðausturlandi, eins og við höfðum lagt til, en afhenda Bjargráða-
sjóði íslands til eignar 10% millj. kr. óþurrkalánin til bænda á Suður- og Suðvestur-
landi. og 3 millj. kr. af óþurrka- og harðiridalánum bænda nna á Austur- og Norð-
austurlandi. Það skilyrði fylgdi afhendingu lánanna, að lagt er í vald stjórnar
Bjargráðasjóðs að veita lántakendum Ívilnanir um greiðslu vaxta og afborgana og
að lækka eða fella niður vexti, lengja lánstíma eða gefa þau eftir að einhverju eða
öllu leyti, allt eftir mati og áliti stjórnar Bjargráðasjóðs að fenginni umsögn sveit-
arstjórna. Þessari ráðstöfun vorum við andvígir, eins og fyrr segir. Vildum við,
að eitt og hið sama væri látið yfir alla ganga, er hér áttu hlut að máli, að lán
þessi væru að fullu eftir gefin, eins og gert var um meiri hluta lánanna til bænda
á Austur- og Norðausturlandi. Við litum svo á, að það hallærisástand, sem leiddi
til þess stuðnings af hálfu þess opinbera, sem í lánum þessum felst, væri þess
eðlis, að því væri mætt með nokkrum opinberum, beinum stuðningi, svo mjög
sem af þessum sökum var teflt í tvísýnu um afkomu og framtíð bændastéttarinnar
á þeim svæðum, sem þessi geigvænlega óáran gekk yfir, og fram kom í mikilli
afurðarýrnun, bústofnsskerðingu og margs konar stórfelldum tilkostnaði, sem menn
neyddust til að leggja í og stynja enn undir, til þess að hamla á móti varanlegum
samdrætti og hrörnun í framleiðslunni.

Það má benda á það, hve forustumenn bændasamtakanna litu alvarlegum
augum á ástand það, sem leiddi af óþurrkunum á Suður- og Suðvesturlandi sumarið
1955.

A aðalfundi Stéttarsambands bænda, sem haldinn var í Bifröst í Borgarfirði,
5. sept., voru samþykktar áskoranir á ríkisstjórnina um margháttaðar ráðstafanir,
sem miðuðu að því að afstýra þeim vandræðum, sem af óþurrkunum leiddi. Einn
liður þeirra tillagna var, að ríkissjóður greiddi niður fóðurbæti á óþurrkasvæð-
unum um þriðjung útsöluverðs, og væri miðað við kjarnfóðurgjöf, sem næmi 800
kg á kú og 18 kg á hverja ásetta sauðkind; jafnframt skyldi ríkisstjórnin hlutast
til um það, að bændur á óþurrkasvæðinu ættu kost á hagkvæmum lánum til fóður-
bætískaupa, er nemi þriðjungi útsöluverðs.

Þetta er aðeins einn liður þeirra mörgu tillagna, sem þarna voru samþykktar
og að þvi lutu að bægja vá frá dyrum bænda á þessu svæði. Allar voru tillögur
þessar samþykktar með samhljóða atkvæðum. Að lokum var skorað á stjórn Stéttar-
sambands bænda og stjórn Búnaðarfélags Íslands að fylgja þessu máli eftir við
ríkisstjórnina.

Stjórnir Búnaðarfélags íslands og Stéttarsambands bænda létu engan veginn
sitt eftir liggja til að sýna viðleitni til þess að sinna þeirri þörf, sem hér var fyrir
hendi, og árétta þessar samþykktir. Höfðu stjórnir þessara félaga fyrr um sumarið,
þegar sýnt var, að hverju dró, ritað ríkisstjórninni um málið og bent á nauðsyn
þess, að hér yrði hlaupið undir bagga.

Eftir fundinn, eða 20. sept., rituðu stjórnir Búnaðarfélags íslands og Stéttar-
sambands bænda ríkisstj órnínní sameiginlega bréf um málið.

Í einu þessara bréfa er svo að orði komizt:
,,1 framhaldi af bréfum, sem stjórnir Búnaðarfélags íslands og Stéttarsambands

bænda hafa ritað ríkisstjórninni að undanförnu varðandi ráðstafanir til úrbóta
á óþurrkasvæðinu, og samþykktum, sem gerðar voru á nýafstöðnum aðalfundi



Stéttarsambands bænda, viljum við undirritaðir enn á ný beina því til ríkisstjórn-
arinnar og leggja á það áherzlu, að hún geri sitt ýtrasta til þess að mæta þeim
óskum, sem i bréfum þessum og samþykktum felast."

Eru þessi atriði svo nánar tilgreind, og einn liður þeirra, sem lögð er mikil
áherzla á, er, að fóðurbætirinn verði greiddur niður í samræmi við tillögur fundar
Stéttarsambandsis um það efni, þó þannig, að fóðurbætismagn sé miðað við þá
tölu af mjólkurkúm og ám, sem forðagæzlumenn á hverjum stað samþykkja að
sett verði á vetur.

Er síðar í bréfinu að þvi vikið, að stuðningi til viðnáms þessari vá sé beint að
þvi sérstaklega að koma Í veg fyrir, að hópur bænda flosni upp af jörðum sínum
og að eigi þurfi að dragast mikið saman framboð á mjólkurmarkaðinum innan-
lands, sem bændum á þessum svæðum hefur á undanförnum árum tekizt að leggja
grundvöll að. Mikinn samdrátt í mjólkursölunni á þessu og næsta ári mundi taka
langan tíma að vinna upp aftur.

Eins og af þessu sést, var aðaláherzlan á það lögð, að fóðurbætirinn yrði greiddur
niður og þá út frá því gengið, að sú niðurgreiðsla gengi jafnt til allra án skil-
greiningar á efnahagsaðstæðum hvers og eins. Það var litið svo á, að hér væri um
að ræða ráðstafanir, sem alþjóðarnauðsyn krefði að gerðar væru, eins og á stóð.
Um þetta atriði voru stjórnir fyrrnefndra bændasamtaka, þegar til kastanna kom,
ofurliði bornar, en í þess stað farið með málið inn á lánagrundvöllinn.

Sýnt er, að ef tillögur stéttarsambandsfundarins og stjórnar Búnaðarfélags
Íslands og Stéttarsambands bænda um niðurgreiðslu á fóðurbætinum hefðu náð
fram að ganga, hefði það numið mun meiri fjárhæð úr ríkissjóði en lánsupphæð
sú, sem við leggjum til að gefin verði að fullu eftir, en hún vex meiri hluta fjár-
veitinganefndar og sennilega stjórnarliðinu öllu svo Í augum, að við það er ekki
komandi.

Ekki er vitað, hvernig stjórn Bjargráðasjóðs hyggst fara að um innheimtu
þessa fjár, að öðru leyti en því, að á síðastliðnu hausti sendi hún út kröfu um
það til hvers lántakanda, að hann greiddi lánið samkvæmt ákvæðum skuldabréfs.
Einnig var brýnt fyrir oddvitum, því að krafizt var í öndverðu hrepps ábyrgðar,
hvað til þeirra friðar heyrði, ef út af bæri um skilin.

Það virðist, eins og málum nú er komið, að andstæðingar fullrar eftirgjafar
þessara hallæri slána i fjárveitinganefnd leggi nokkuð upp úr því, að stjórn Bjarg-
ráðasjóðs veiti skuldunautum nokkra linkind og ívilnanir, gangi ekki hart eftir i
innheimtunni. Það er engu líkara en að hlaupið hafi býsna mikill vöxtur í við-
kvæmnina fyrir þessum skuldunautum Bjargráðasjóðs, - en það lýsir nokkurri
vefenginu á réttmæti innheimtu lána þessara. Og þessi viðkvæmni hafði færzt það
i aukana, að meiri hlutinn hafði orð á því í nefndinni, að stjórn Bjargráðasjóðs
bæri ekki einast að sýna nærgætni, heldur fyllstu nærgætni í innheimtunni við hið
skulduga fólk. Þetta er vissulega falleg hugsun og lofsverð.

En hitt verður ekki með sama sanni sagt, að þeir, sem að ráðstöfuninni á þessum
lánum í hendur stjórnar Bjargráðasjóðs standa, hafi sýnt hreppsnefndunum hlut-
fallslega nærgætni. Þeim verður óefað allmikill vandi á höndum, þegar þær eiga
að fara að aðgreina hreppsbúa, hverjir séu verðugir eftirgjafar og hverjir ekki,
og þá er hitt ekki brotaminna, þegar til þess kemur að ákveða verðleika hvers eins
til minni háttar ívilnana.

En erfiðast og torleystast mun þó það hlutverk reynast, sem fellur í skaut stjórnar
Bjargráðasjóðs, að eiga að lokum að kveða upp dóma, er ráði úrslitum um það,
hvernig skuli að skuldunautunum búið. Eigi þarf að efa góðan ásetning og rétt-
dæmi stjórnar Bjargráðasjóðs. En hér verður við að etja þann glundroða, sem aug-
ljós hætta er á að leiði til handahófsniðurstöðu og misréttis. Og ef niðurstaðan af
þessu öllu saman yrði nú sú, að hin fyllsta nærgætni stjórnar Bjargráðasjóðs gagn-
vart lántakendum i innheimtu lánanna leiddi til þess, sem langlíklegast er, að
meginhluti lánanna innheimtist ekki, og það, sem Bjargráðasjóður hefði upp úr



krafsinu, gerði ekki betur en standa undir kostnaði af þvi "apparati", sem hleypt
hefur verið af stokkunum vegna þessarar ráðstöfunar á lánunum, hvað er þá unnið
við þetta allt saman? Hefði þá ekki verið hyggilegra að hafa þann háttinn á, sem
félagssamtök bændanna lögðu til í öndverðu?

Því var haldið fram af meiri hluta fjárveitinganefndar í umræðum um þetta
mál í nefndinni, að tillagan um eftirgjöf lána þessara væri "vanhugsuð", hún sam-
rýmdist ekki þeirri ráðstöfun, að Bjargráðasjóði hefðu verið afhent þessi lán.
Þessi ályktun meiri hluta nefndarinnar er ekki á rökum reist. Hún er byggð á mis-
skilningi á eðli þessa máls. Bjargráðasjóður er ríkisstofnun, sem heyrir undir
valdsvið Alþingis, er setur henni lög. Þótt Alþingi hafi veitt ríkisstjórninni heimild
til þess að afhenda stjórn Bjargráðasjóðs þessi lán með skilyrðum um ívilnanir
og eftirgjafir, þá útilokar sú ákvörðun engan veginn að því sé nú beint til rikis-
stjórnarinnar, að hún óski eftir því við stjórn Bjargráðasjóðs, að lán þessi verði
skilyrðislaust eftir gefin. Ef svo færi, að stjórn Bjargráðasjóðs fengist ekki til þess
að framkvæma viljayfirlýsingu eins og í tillögunni felst, sem naumast þarf þó að
gera ráð fyrir, getur rikisstjórnin fengið með lögum nauðsynlega heimild til þess,
að þetta skuli gert.

Með skírskotun til framanritaðs leggur minni hl. n. til, að tillagan verði sam-
þykkt.

Pétur Ottesen,
frsm.

Alþingi, 16. apríl 1958.

Magnús Jónsson. Jón Kjartansson.


