
Ed. 407. Nefndarálit [53. mál]
um frv. til laga um byggingarsamvinnufélög.

Frá meiri hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin hefur athugað frumvarp þetta og meðal annars kvatt á sinn fund full-
trúa helztu byggingarsamvinnufélaga í Reykjavík og rætt við þá um efni frumvarps-
ins. Nefndin komst ekki að sameiginlegri niðurstöðu um afstöðu til frumvarpsins.

Við undirrituð, er skipum meiri hluta nefndarinnar, lítum svo á, að þörf sé it
því að gera allverulegar breytingar á gildandi lagareglum um byggingarsamvinnufé-
lög, sbr. 12.-26. gr. laga nr. 36 frá 16. febr. 1952. Ýmis ákvæði frumvarpsins eru
vissulega til bóta, en þar er einnig að finna ný ákvæði, sem við getum ekki fallizt á.
Þrennt ber einkum að nefna í því sambandi:
1. Ákvæði um að skylda Seðlabankann til að kaupa árlega á nafnverði, ef þörf

krefur, ríkistryggð skuldabréf fyrir eigi lægri fjárhæð en 75 milljónir króna.
Þessu ákvæði hefur Seðlabankinn mótmælt, enda augljóst, að slík kvöð mundi
t3lkmarka getu hans til að sinna enn brýnni þörfum á öðrum vettvangi.

2. Akvæði, sem skyldar sveitarfélögin til að láta byggingarsamvinnufélög sitja fyrir
um úthlutun lóða. Okkar skoðun er, nð byggingarsamvinnufélög eigi ekki að
sæta neinu misrétti við úthlutun lóða, en við teljum ekki koma til greina að lög-
~esta forgangsrétt til byggingarlóða þeim til handa umfram aðra byggingaraðila.

3. Akvæði, er veitir byggingarsamvinnufélögunum undanþágu frá greiðslu opin-
berra gjalda. Slík sérréttindi teljum við ekki fært að láta í té og eðlilegast, að
byggingarsamvinnufélögin greiði skatta og skyldur með hliðstæðum hætti og
önnur samvinnufélög.
Vissulega hefur það skapað byggingarsamvinnufélögunum vanda, hversu örðug-

lega gengur að selja ríkistryggð skuldabréf nema með miklum afföllum. En nokkra
bót mætti ráða á þessu með þvi að heimila útgáfu rikistryggðra skuldabréfa með
vísitðluákvæðum, en það leggjum við til.

Afstaða okkar til frumvarpsins kemur skýrast fram í breytingartillögum þeim
við frumvarpið, er við flytjum á sérstöku þingskjali. Stuðningur okkar við frum-
varpið mótast af því, hvernig þessum breytingartillögum reiðir af.
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