
Nd. 363. Nefndarálit [84. mál]
um frv. til 1.um ráðstafanir til að stuðla að jafnvægi í byggð landsins.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað og rætt frv., en ekki orðið sammála um afgreiðslu þess.
Meiri hlutinn álítur, að frv. sé óþarft, en lögfest hafi verið á síðasta þingi með

lögum nr. 40, um atvinnubótasjóð. meginefni þess, er hér skiptir máli, enda var
það frv. undirbúið í samræmi við ályktun Alþingis frá 29. marz 1961 um, að ríkis-
stjórnin undirbyggi og legði fyrir Alþingi frv. til laga um ráðstafanir til framleiðslu-
aukningar og jafnvægi í byggð landsins. Í greinargerð þess frv. var tekið fram, að
það væri einnig samið með hliðsjón af hinum ýmsu frv. um jafnvægi í byggð lands-
ins, sem áður hefðu verið til meðferðar á Alþingi.

Af hálfu flm. frv. er að vísu bent á það í greinargerð, að ganga verði lengra.
Sagt er, að koma þurfi til "föst stofnun með starfsmanni eða starfsmönnum, sem
geta helgað sig viðfangsefninu, og sjóðsstjórn, sem inni af hendi annars konar starf
en nú er gert ráð fyrir". Jafnframt er viðurkennt í greinargerðinni, að "að svo
stöddu er að dómi flm. ógerlegt að setja með lögum nákvæmar reglur um þá starf-
sem til stuðnings jafnvægi í byggð landsins, sem hér ræðir um. Í frv. eru ákvæði um
tilgang hennar og meginatriði, en að öðru leyti verður hún að mótast smám saman
af rannsóknum og reynslu og áætlunum þeim, sem gerðar verða á vegum jafnvægis-
nefndar".

Sama á við um löggjöfina um atvinnubótasjóð, og er því skynsamlegt að öðlast
fyrst reynslu af framkvæmd þeirra laga, áður en til nýrra ráða er gripið.

Enn segir í greinargerð þessa frv.: "Nauðsynlegrar þekkingar verður að afla á
hverjum tíma með því að ferðast um landið, ræða við sveitarstjórnir og aðra þá, er
forustu hafa í atvinnulífinu á hverjum stað, gera skýrslur og semja áætlanir, sem
úthlutun fjármagns byggist á. Ella er hætt við, að hún verði fálmkennd og atvikum
háð og komi ekki að fullu gagni."

í þessu sambandi er rétt að hafa í huga, að ríkisstjórnin er nú, eins og kunnugt
er, að ljúka framkvæmdaáætlun næstu 4-5 ára, og hefur Efnahagsmálastofnun rík-
isins ásamt fjölda sérfræðinga unnið að henni i samráði við ríkisstjórn og fjármála-
stofnanir. Hér er því einnig þegar unnið að því, sem flm. telja þörf á í sínu frv.

Að framangreindu athuguðu leggur meiri hluti fjárhagsnefndar til, að frv. verði
afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem frv. felur ekki í sér nein nýmæli, sem máli skipta, umfram það, sem

þegar hefur verið lögfest í lögum um atvinnubótasjóð frá síðasta þingi, en tilgangur
þeirrar löggjafar er fyrst og fremst að stuðla að jafnvægi í byggð landsins og að
hagnýtingu góðra framleiðsluskilyrða í landinu, og einnig þegar séð fyrir þeirrí
áætlunargerð, sem frv. ráðgerir og úthlutun fjármagns skuli byggjast á, sbr. fyrir-
hugaða framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar, telur deildin samþykkt frumvarpsins
með öllu óþarfa og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 8. marz 1963.
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