
sþ. 616. Nefndarálit [84. mál]
um till. til þál. um fjáröflun til byggingarsjóða.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu tillögunnar, og legg-
ur undirritaður minni hl. til, að tillagan verði samþykkt óbreytt.

Þörf byggingarsjóðs ríkisins fyrir aukin framlög er mjög brýn, enda hefur
byggingarkostnaður hækkað stórlega, síðan efnahagsráðstafanirnar voru gerðar á
s. l. ári, og reynsla er fyrir því, raunar fyrr og síðar, að umsóknir um lán eru
ávallt miklu fleiri en hægt hefur verið að fullnægja, og má gera ráð fyrir, að hlut-
fallið að þessu leyti eigi enn eftir að versna, þegar tekið er tillit til hins stórhækkaða
byggingarkostnaðar, sem gerir þörf húsbyggjenda fyrir hærri lánsfjárhæðir en veittar
hafa verið brýnni en nokkru sinni áður.

Lán úr byggingarsjóði rikisins hafa á undanförnum árum numið eftirgreind-
um upphæðum:

1955 .
1956 .
1957 .
1958 .
1959 .
1960 ..................•

24.4 millj. kr.
63.6
45.6
48.7
34.5
71.8 (að frádr. víxillánum 59.8 millj.)

Samkvæmt umsóknum, sem lágu fyrir hjá húsnæðismálastjórn um s. I. áramót,
nema lánsbeiðnir um 130 millj. kr.

Sést af þessu, að 1960 hefur byggingarsjóður lagt fram talsvert hærri upphæð
en næstu ár á undan, og er það út af fyrir sig þakkarvert. En þó ber þess að geta,
að hér er ekki um nýtt fjármagn að ræða að öllu leyti, þvi að 12 millj. kr. af
þessari upphæð eru ýmsar vixilskuldir húsbyggjenda, sem breytt var i föst lán með
sérstökum samningum við lánsstofnanir.

Ef halda á sömu upphæð á þessu ári og talin er hafa verið veitt úr sjóðnum
á árinu 1960 og sizt var of há, miðað við aðstæður, verður þvi enn að leita eftir
nýrri tekjuöflun á þessu ári, og kæmi þá e. t. v. til álita að fara aftur fram á það
við bankastofnanir, að þær breyti einhverju af víxilskuldum húsbyggjenda i föst
lán, svo sem gert var i fyrra. Slíkt leysir vandann þó aldrei nema að sáralitlu
leyti, enda fyrirsjáanlegt, að hvort sem er verður að leita annarra úrræða, þar sem
lögbundnir tekjustofnar byggingarsjóðs standa engan veginn undir lánsfjárþörfinni,
og þar við bætist, að áætlað er, að þessir tekjustofnar gefi minna en verið hefur
undanfarin ár, eins og sést af því, að árið 1959 voru fastatekjur sjóðsins 36.95
millj. og árið 196032.30millj. og eru áætlaðar 31.40millj. á þessu ári. Er sýnilegt,
að tekjurnar ganga saman ár frá ári. Úr þessu verður að bæta, bæði með því að
efla hina föstu tekjustofna og bæta nýjum við og leggja sjóðnum auk þess til bein
fjárframlög, meðan hann er ómegnugur þess að sinna hlutverki sínu af sjálfsdáð-
um. Ber vitanlega að stefna að þvi að gera grundvöll veðlánakerfisins slíkan, að
það geti staðið undir sanngjarnri lánsaðstoð vegna eðlilegrar og sjálfsagðrar bygg-
ingarstarfsemi, sem er að allra dómi mjög mikilvægur þáttur í þjóðarbúskapnum
og ber að sinna sem slíkum,

Í sambandi við fjármagnsþörf byggingarsjóðanna má minna á, að ríkissjóði
hefur nýlega áskotnazt álitleg upphæð, 6 milljónir dollara, eða um 230 millj. kr.,
sem er óafturkræft framlag frá Bandaríkjastjórn vegna tekjumissis, er leiddi af
gengislækkuninní. Virðist ekki óeðlilegt, að hluti þessarar upphæðar verði látinn
ganga til byggingarsjóðanna til eflingar starfsemi þeirra.

Alþingi, 21. marz 1961.
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