
Nd. 721. Nefndarálit [27. mál]
um frv. til I. um sérstakar ráðstafanir til að stuðla að jafnvægi í byggð landsins.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur haft frumvarp þetta til athugunar frá þvi i október 1964.
en ekki or~ið sammála um afgreiðslu þess. Við undirritaðir leggjum til. að frv.
verði samþykkt óbreytt.

Frumvarpið er i tveim köflum. Fyrri kaflinn fjallar um tilgang laganna o.g
störf jafnvægisnefndar. Þar segir, að stuðlað skuli að jafnvægi i byggð landsins
með rannsóknarstörfum, áætlanagerð og fjárhagslegum stuðningi til framkvæmda



og eflingar atvinnulifi i þeim landshlutum, þar sem bein eða hlutfallsleg fólks-
fækkun hefur orðið undanfarið eða er talin yfirvofandi. Samkvæmt frv. á Alþingi
að kjósa að loknum alþingiskosningum hverju sinni sjö aðalmenn og sjö vara-
menn í jafnvægisnefnd, er hafa skal með höndum framkvæmdir samkvæmt lögun-
um og ráðstöfun þess fjár, sem til þeirra er veitt.

Síðari kafli frumvarpsins er um jafnvægissjóð. Til hans sé árlega greitt 1lh%
af tekjum ríkissjóðs samkvæmt ríkisreikningi. Hlutverk sjóðsins á að vera að veita
fjárhagslegan stuðning til framkvæmda og eflingar atvinnulífi í samræmi við
tilgang laganna. Gert er ráð fyrir að veita lán úr sjóðnum til hvers konar fram-
kvæmda, sem að dómi jafnvægisnefndar stuðla að jafnvægi i byggð landsins, en
heimilt skal einnig að veita beina styrki úr sjóðnum í þessu skyni, þegar sérstakar
ástæður eru fyrir hendi. Skv. 15. gr. frv. skal jafnvægisnefnd, þegar sérstaklega
stendur á, vera heimilt að gerast fyrir hönd sjóðsins meðeigandi i atvinnufyrir-
tækjum, sem hún telur nauðsynlegt að koma á fót í samræmi við tilgang laganna,
enda sé ekki mögulegt að stofna fyrirtækið með öðrum hætti. Til þess er ætlazt,
að Framkvæmdabanki Íslands annist afgreiðslustörf og reikningshald sjóðsins
fyrir hönd jafnvægisnefndar.
Í greinargerð með frumvarpinu er skýrsla um mannfjölda í einstökum lands-

hlutum árin 1940 og 1963. Af henni kemur fram, að á umræddu tímabili hefur
orðið bein fólksfækkun, sem nemur 22% á Vestfjörðum, en hlutfallsleg fækkun
fólks á öllum landssvæðum öðrum en Reykjavík og næsta nágrenni hennar.
Sú þróun, að byggðirnar eyðist af fólki, er mjög óheillavænleg, og þarf án

tafar að gera ráðstafanir til að stöðva áframhald hennar. Það er sameiginlegt
hagsmunamál landsmanna allra. Til þess þarf fyrst og fremst að útvega fjármagn
til að efla atvinnulíf i þeim landshlutum, þar sem góð afkomuskilyrði eru fyrir
hendi, en hætta er á fólksfækkun. Að því er stefnt með frumvarpi þessu. Fleira
þarf til að koma af opinberri hálfu til að bæta lífsskilyrðin og lífskjörin á hinum
ýmsu landssvæðum, til þess að fólk geti unað þar áfram. Má i þvi sambandi t. d.
minna á hina miklu nauðsyn þess að rafvæða landið allt og þannig, að sama
verð sé á rafmagni, hvar sem er á landinu.
Þá er nauðsynlegt að sjá öllum landsmönnum fyrir góðri heilbrigðisþjónustu

og samgöngum og gera möguleika unga fólksins sem bezta og jafnasta, hvar á
landinu sem það býr, svo að aðeins það helzta sé nefnt.
Undanfarin 10 ár hefur nokkurt fé verið veitt á fjárlögum til atvinnuaukn-

ingar, hæst 15 millj. kr. árið 1957. Með því mjög takmarkaða fjármagni, sem
atvinnubótasjóður hefur yfir að ráða, verður ekki unnið á viðunandi hátt að
þeim stóru og þýðingarmiklu verkefnum, er um getur í þessu frv. Til þess að
árangurs megi vænta, þarf meira fjármagn og sérstaka stofnun til að vinna að
þeim málum.

Tilgangur þeirra manna, er beita sér fyrir ráðstöfunum til að stuðla að jafnvægi
í byggð landsins, er ekki sá, að búseta skuli haldast á hverju einstöku býli, sem
byggt hefur verið. Aðalmarkmiðið er að koma í veg fyrir, að góðar sveitir og
sjávarþorp, þar sem álitleg framleiðsluskilyrði eru, leggist i auðn. Sú stefna er
mörkuð í frumvarpi þessu, að gæði landsins og fiskimiðanna umhverfis það verði
nýtt að svo miklu leyti, sem mögulegt er, og að öll byggileg landssvæði skuli setin.
Þetta skal gera með aukinni ræktun landsins, eflingu atvinnulífs i sjávarþorpum
og kauptúnum, sem fyrir eru, og myndun nýrra þéttbýlisstöðva í ýmsum héruðum,
sem gætu orðið miðstöðvar viðskipta og iðnaðar fyrir nálægar byggðir. Það er
sannfæring okkar, að þeir fjármunir, sem veittir verða til slíkrar uppbyggingar,
muni skila sér aftur með vöxtum og vaxtavöxtum í vaxandi framleiðslu og þjóðar-
tekjum til hagsbóta fyrir alla íbúa landsins.

Meiri hluti fjárhagsnefndar leggur til að afgreiða mál þetta með rökstuddri
dagskrá og segir þá afstöðu byggjast á því. að í skýrslu ríkísstjörnarinnar á þing-



skjali 635 sé frá þvi skýrt, að fyrirhuguð sé lagasetning um framkvæmdasjóð
strjálbýlisins.
Við undirritaðir litum svo á, að mál þau, er frumvarpið fjallar um, þarfnist

úrbóta þegar i stað og allur dráttur á þvi sé til tjóns ..
Auk þess er umrædd yfirlýsing ríkisstjórnarinnar bundin þeim skilyrðum, sem

ómögulegt er nú að sjá fyrir, hvort uppfyllt verða, og tekjumöguleikar þeir, sem
þar eru aðallega ráðgerðir, i fullkominni óvissu, eins og sakir standa.

Minni hl. litur svo á, að til þess að styrkja fjárhag, sjálfstæði og menningu
þjóðarinnar þurfi nú þegar að hefjast handa um þær framkvæmdir, sem frumvarp
þetta fjallar um, og leggur þvi til, eins og áður segir, að frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 10. mai 1965.

Einar Ágústsson,
frsm.

Lúðvík Jósefsson. Skúli Guðmundsson.


