
Nd. 379. Nefndarálit [84. mál]
um frv. til laga um ráðstafanir til að stuðla að jafnvægi í byggð landsins.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Frumvarp þetta er í tveimur köflum.
Í fyrri kaflanum eru ákvæði um tilgang lagasetningarinnar, sem er að stuðla að

jafnvægi í byggð landsins, með rannsóknastörfum, áætlanagerð og fjárhagslegum
stuðningi til framkvæmda og eflingar atvinnulífi í þeim landshlutum, þar sem bein
eða hlutfallsleg fólksfækkun hefur átt sér stað eða er talin yfirvofandi. Lagt er til,
að fimm manna þingkjörin nefnd starfi að staðaldri að þessum málum og hafi með
höndum stjórn þeirra.

Síðari kaflinn er um jafnvægissjóð, er hafi það hlutverk að veita fjárhagslegan
stuðning til framkvæmda og eflingar atvinnulífi í samræmi við tilgang laganna,
fyrst og fremst með lánveitingum, en þó einnig með beinum framlögum, ef sér-
staklega stendur á. Lagt er til, að sjóðurinn fái árlegt framlag úr ríkissjóði, er nemi
1112% af ríkistekjum samkvæmt ríkisreikningi. Jafnvægisnefnd sú, sem kjósa ber
samkvæmt I. kafla frv., skal annast stjórn sjóðsins.

Fjárhagsnefnd hefur athugað frumvarpið, en samkomulag hefur ekki orðið um
afgreiðslu þess. Meiri hl. nefndarinnar vísar til laga um atvinnubótasjóð, er sam-
þykkt voru á síðasta þingi, og telur ekki þörf að samþykkja frumvarpið. En 1.
minni hl. lítur svo á, að atvinnubótasjóðurinn geti ekki gegnt því hlutverki, sem
jafnvægissjóðnum er ætlað samkvæmt þessu frv. Höfuðmarkmiðið með stofnun
atvinnubótasjóðsins var að vinna gegn atvinnuleysi, og því takmarkaða fé, sem hann
fær til ráðstöfunar, á fyrst og fremst að verja til útrýmingar atvinnuleysi, og er
það út af fyrir sig gagnleg ráðstöfun. Hins vegar er að því stefnt með flutningi
þessa frv., að gerðar verði áætlanir, byggðar á rannsóknum, um framkvæmdir til
eflingar atvinnulffi i ýmsum landshlutum til þess að stuðla að byggðajafnvægi og
fé útvegað til þeirra framkvæmda án hliðsjónar af því, hvort atvinnu skortur er á
þeim svæðum eða ekki, þegar uppbyggingin er hafin. Þessu þýðingarmikla verkefni
verður ekki sinnt á viðunandi hátt á grundvelli laganna um atvinnubótasjóð. Til
þess er fjárveitingin til hans alveg ófullnægjandi, en hún er miklu minni en sú
upphæð, sem veitt var fyrir nokkrum árum á fjárlögum til atvinnuaukningar, og
var þó verðgildi peninganna stórum meira þá en nú er. Hér þarf því nýtt fjármagn
til að styðja þá nauðsynlegu starfsemi, sem frv. þetta gerir ráð fyrir. Það er því
tillaga 1. minni hl., að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 11. marz 1963.

Skúli Guðmundsson.


