
Nd. 600. Nefndarálit [22. mál]
um frv. til laga um sérstakar ráðstafanir til að stuðla að verndun og eflingu lands-
byggðar og koma i veg fyrir eyðingu lífvænlegra byggðarlaga.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur ekki orðið á eitt sátt um afgreiðslu þessa máls. Meiri
hlutinn vill afgreiða málið með rökstuddri dagskrá, en minni hlutinn leggur til, að
það verði samþykkt.

1 greinargerð með frv. er sýnd með tölum sú mikla röskun, sem enn hefur
orðið á jafnvæginu í byggð landsins á einum aldarfjórðungi, eða nánar til tekið á
árunum 1940~1965. Jafnframt eru leidd rök að því, hversu óheppileg slik þróun
er fyrir báða parta og varhugaverð fyrir þjóðfélagið í heild.

Meginefni frv. er tvíþætt. Í fyrri kafla þess er fjallað um tilgang laganna og
starfssvið "Byggðajafnvægisnefndar". Skal hún hafa forustu um upplýsingasöfnun
og áætlanagerð og ráðstafa þeim fjármunum, sem "Byggðajafnvægissjóður" fær til
umráða.

1 síðari kafla eru ákvæði um stofnfé og tekjur sjóðsins, um stjórn hans og
vörzlu og annað, er varðar starfsemi hans.

t lögunum eru og fyrirmæli, sem miða að nánu samstarfi Byggðajafnvægis-
nefndar við aðila heima í byggðarlögunum.

Árið 1966 voru sett lög um Atvinnuj öfnunarsj óð, og fjalla þau að nokkru
leyti um sama efni og þetta frv. Hér er hins vegar gert ráð fyrir meira fjármagni
til jafnvægisaðgerða og leitazt við að ganga svo frá endum, að fjáröflun haldist
nokkuð í hendur við almenna verðlagsþróun í landinu.

Þá er og Byggðajafnvægisnefnd ætlað meira frumkvæði og víðtækara verksvið
en stjórn Atvinnujöfnunarsjóðs hefur nú.

Talið er, að nokkur byggðarlög með vel viðunandi atvinnurekstrarskilyrði frá
náttúrunnar hendi séu nú þegar í yfirvofandi hættu að dragast enn meira aftur úr
en almennt er. Með ákvæði til bráðabirgða er Byggðajafnvægisnefnd heimilað að
hefjast handa þegar í stað um sérstaka aðstoð við þau byggðarlög.

Minni hluti fjárhagsnefndar telur, að með frv. þessu, ef að lögum yrði, væri
lagður grundvöllur að árangursríkum aðgerðum til eflingar jafnvægi í byggð lands-
ins, og leggur til, svo sem fyrr greinir, að það verði samþykkt.

Alþingi, 16. apríl 1968.
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