
Nd. 511. Nefndarálit [116. mál]
um frv. til laga um Byggðajafnvægisstofnun ríkisins og ráðstafanir til að stuðla
að verndun og eflingu landsbyggðar og koma í veg fyrir eyðingu lífvænlegra
byggðarlaga.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað frv. þetta, sem er lítt breytt frá frv. þeim um sama
efni, sem flutt hafa verið á nokkrum síðustu þingum, en þá eigi orðið útrædd.
Fyrir nefndinni lágu umsagnir um frv., eins og það var lagt fram á síðasta þingi,
frá Sambandi ísl. sveitarfélaga og samtökum sveitarfélaga í einstökum kjördæmum
og landshlutum. Eru umsagnir þessar prentaðar hér með sem fylgiskjöl.

Meiri hl. nefndarinnar lítur svo á, að eðlilegt sé, að sett verði ákveðnari lög-
gjöf en nú gildir um byggðaþróun og byggðajafnvægismál. Hins vegar telur hann
það orka mjög tvímælis og þarfnast nánari skoðunar, hvort rétt sé að koma á fót
nýrri og sérstakri stofnun til þess að hafa með höndum yfirstjórn og framkvæmd
þessara mála, eins og frv. gerir ráð fyrir, í stað þess að laga slíka löggjöf að þeim
stofnunum, sem fyrir eru í stjórnkerfinu og til þessa hafa sinnt þessum verkefnum.



Með hliðsjón af því, er að framan greinir, leggur meiri hl. nefndarinnar til, að
frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 15. marz 1971.

Matthías A. Mathiesen,
form.

Sigurður Ingimundarson,
fundaskr.

Geir Hallgrímsson.

Pálmi Jónsson,
frsm.

Fylgiskjal I.

SAMBAND tSLENZKRA SVEIT ARFÉLAGA
Reykjavík, 17. janúar 1970.

Frv. til laga um Byggðajafnvægisstofnun ríkisins o. fl.
Með bréfi, dags. 18. nóvember s.l., sendi háttvirt þingdeildarnefnd sambandinu

framangreint frv. til umsagnar.
Stjórn sambandsins hefur rætt efni frv. á fundum sínum og samþykkti að láta

Í té svofellda umsögn:
Stjórn sambandsins telur mikla nauðsyn á því, að störfum að byggðaáætlunum

og landshlutaáætlunum verði komið í fast form, bæði varðandi þá landshluta, þar
sem fólksfækkun er, og hina, þar sem fólki fjölgar. Telur stjórnin, að slík starfsemi
sé bezt komin í höndum landshlutasamtaka sveitarfélaganna með stuðningi ríkis-
stofnunar, er hafi heildarumsjón með þessari starfsemi, svo sem ráð er fyrir gert
í frv. (Byggðajafnvægisstofnun og -sjóður).

Stjórn sambandsins er í meginatriðum sammála þeirri stefnu, sem fram kemur
í frumvarpinu, en felur nauðsynlegt, að í því verði kveðið skýrar á um ýmis
atriði. Virðist ekki óeðlilegt, að stjórnskipaðri nefnd verði falið að endurskoða
frumvarpið eða semja nýtt frumvarp um þetta mikilvæga efni og það yrði lagt
fyrir næsta þing haustið 1970.

Virðingarfyllst,

Magnús E. Guðjónsson.

Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis,
c/o hr. form. Matthías A. Mathiesen,
Alþingi,
Reykjavík.

Fylgiskjal II.

FJORÐUNGSSAMBAND NORÐLENDINGA
Akureyri, 12. febrúar 1970.•Umsögn F. S. N. um frumvarp Gísla Guðmundssonar o, fl. um byggðajafnvægisstofnun

ríkisins og ráðstafanir til að stuðla að verndun og eflingu landsbyggðar.
Fjórðungsráð Norðlendinga hefur fjallað um frumvarp Gísla Guðmundssonar

o. fl. að beiðni fjárhagsnefndar neðri deildar. Fjórðungsráð er sammála þeirri megin-
hugsun frumvarpsins, að setja beri ákveðnari löggjöf um byggðaþróunarstarf í land-
inu heldur en nú er í gildi (lög um Atvinnujöfnunarsjóð frá 12. maí 1966). A hinn
bóginn telur fjórðungsráð, að hafa beri meiri hliðsjón af núverandi stjórnkerfi
heldur en umrætt frumvarp gerir ráð fyrir, þannig að byggðaþróunarstarfið sé
aukið innan stjórnkerfisins, án nýrrar stofnunar, sem kæmi til viðbótar miðstjórnar-
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stofnunum, ráðuneytum og sjóðum í Reykjavík. Fjórðungsráð leggur megináherzlu á,
að byggðaþróunarstarfið í einstökum landshlutum sé eflt og aukið og um slíka starf-
semi verði sett löggjöf, en telur, að efling Atvinnujöfnunarsjóðs og byggðaáætlana-
deildar Efnahagsstofnunarinnar sé sú leið, sem fara verði í miðstjórnarkerfinu.
Ástæðan fyrir þvi er bæði fjárhagsleg og einnig sú, að skortur er á sérmenntuðum
starfskröftum á þessu sviði, og verður hagkvæmara að nýta þá innan stofnunar, sem
almennt vinnur að áætlanagerð, eins og Efnahagsstofnunin gerir, heldur en sem
sérstaka starfsmenn Byggðajafnvægisstofnunar ríkisins.

Fjórðungsráð er efnislega samþykkt tillögum Efnahagsstofnunarinnar um fram-
tiðartilhögun byggðaáæthmarstarfs hér á landi, eins og þær eru fram settar i at-
vinnumálaskýrslu Norðurlandsáætlunar. Þær fara hér á eftir:

"Lagt er til, að byggðaáætlanastarfsemi verði endurskipulögð með ákveðinni
löggjöf. Meginmarkmið löggjafarinnar verði samræming forustu og ábyrgðar ríkis-
valds og samtaka sveitarfélaga á byggðasvæðunum, ákvörðun um svæðismörk og
samstarf heimaaðila við stofnanir ríkisvalds á sviði byggðaþróunarmála. Gert er
ráð fyrir, að löggjöfin kveði á um eftirfarandi höfuðatriði á sviði byggðaáætlana-
starfsemi:
1) að landið skiptist í byggðaþróunarsvæði.
2) að gerðar skuli byggðaáætlanir fyrir þau svæði, þar sem nauðsyn er á örari

atvinnu- og mannfjöldaþróun til þess að stuðla að jafnari byggðaþróun í landinu.
3) að skilyrði fyrir gerð og framkvæmd byggðaáætlana sé, að sveitarfélög á svæð-

inu bindist samtökum og ráði til sín sérmenntaðan framkvæmdastjóra, er starfi
með fulltrúum ríkisvaldsins að undirbúningi og framkvæmd byggðaáætlana.

4) að Atvinnujöfnunarsjóður hafi á hendi yfirumsjón með gerð og framkvæmd
byggðaáætlana í umboði ráðherra, og veiti viðtöku óskum áðurnefndra samtaka
sveitarfélaganna um gerð og framkvæmd byggðaáætlana og ákveði, i hvaða röð
skuli að þeim vinna.

5) að Atvinnujöfnunarsjóður annist fjármagnsútvegun til þeirra þátta áætlunar-
gerðarinnar, sem ekki eru hluti af öðrum framkvæmdaáætlunum ríkisins, annist
úthlutun á lánum til einstakra aðila á byggðasvæðinu í samráði við samtök
sveitarfélaga og niðurstöður áætlana og greiði kostnað af sérstökum rannsóknum
eða könnunum, sem gerðar séu til undirbúnings byggðaáætlunum eða eftir til-
lögum þeirra.

(}) að Efnahagsstofnunin annist samræmingu byggðaáætlana við aðrar efnahags-
áætlanir og veiti aðstoð við undirbúning byggðaáætlana.

7) að samtök sveitarfélaganna í samráði við Atvinnujöfnunarsjóð annist öflun
gagna til undirbúnings byggðaáætlunar á svæðinu, sjái um tengsl við einstak-
linga, félög og sveitarstjórnir og annist enn fremur eftirlit með framkvæmd og
endurskoðun áætlana, með ráðstöfun fjármagns og með fyrirtækjum, sem hlotið
hafa fyrirgreiðslu, eftir því sem henta þykir.

8) að með lögunum eða sérstöku samkomulagi verði kveðið á um skiptingu kostn-
aðar vegna áætlanagerðar og eftirlits með framkvæmd áætlana milli þeirra aðila,
sem hlut eiga að máli.

Virðingarfyllst,

f. h. F. S. N.
Lárus Jónsson.
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Fylgiskjal III.. .
SAMBAND SVEITARFÉLAGA Í AUSTURLANDSKJÖRDÆMI

Egilsstöðum janúar 1970.
Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis,
e/» hr. form. Matthías Mathiesen,
Alþingi,
Reykjavík.

Frv. til 1. um Byggðajafnvægisstofnun ríkisins o. fl.

Stjórn Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi hefur rætt framangreint
erindi yðar á tveim fundum og vill að þeim umræðum loknum senda yður álit sitt
á téðu frumvarpi, svo hljóðandi:

Stjórn S. S. A. er samþykk þeirri stefnu, sem liggur til grundvallar frumvarpinu,
þ. e. að unnið sé markvisst og skipulega að því að tryggja sem jafnastan rétt og mögu-
leika allra landsmanna til menntunar, lífsafkomu og allrar aðstöðu í lífsbaráttunni
og sóknar fram á við til vaxandi menningarlífs og velfarnaðar, án tillits til búsetu.

Á hinn bóginn er stjórn S. S. A. það ljóst, að fullkominn jöfnuð í þessum efnum
milli allra landshluta er ógerlegt að tryggja og sízt af öllu hjá fámennri þjóð í
stóru landi.

Höfuðborgarsvæðið hlýtur, samkvæmt óhjákvæmilegum lögmálum nútímaþjóð-
félags, að búa að mörgu leyti við "beztu kjör" þjóðfélagsins. Þar velur þjóðin, eða
forsvarsmenn hennar, þeim stofnunum menningarþjóðfélags stað, sem ekki eru efni
til að koma upp nema á einum stað, og meðan svo er (háskóli, þjóðleikhús, hand-
ritastofnun, vísindastofnanir, Alþingi, ríkisstjórn og ríkisstofnanir o. s. frv., o. s. frv.).

En þó segja megi, að hér sé um eins konar lögmál að ræða, eru því þó takmörk
sett, hversu langt þessi þróun má ganga, og einnig er það innan ákveðinna marka
á valdi þjóðfélagsins, hvað sérstaða höfuðborgarsvæðisins er látin verða mikil í
þessum efnum.

Þeir, sem þessi mál reyna að brjóta til mergjar og þá þróun, sem síðustu tvo
til þrjá áratugi hefur verið að gerast hér á landi í þeim efnum, munu sammála um,
að hún hafi leitt okkur út i þær öfgar, að nauðsynlegt sé að grípa alvarlega í taum-
ana, ef forða skal frá ófyrirsjáanlegum erfiðleikum fyrir þjóðina í heild, - einnig
höfuðborgarsvæðið.

Þegar þróunin er komin á það stig, að "beztu kjör" og "beztu aðstöðu" höfuð-
borgarsvæðisins er beinlínis farið að nota sem röksemd fyrir því, að þjóðin skuli
einbeita öllum kröftum sínum og möguleikum til að auka enn á "yfirburði" höfuð-
borgarsvæðisins og þar með mismuninn milli íbúa þess og íbúa annarra landshluta
(sbr. 7000-8000 millj. kr. raforkuframkvæmdir á Búrfellssvæðinu, steyptar hrað-
brautir út frá höfuðborginni, meðan stór landssvæði búa við algjörar vegleysur
o. s. frv.), þá er sýnilega komið að því hættumerki. sem umfram allt ber að forðast.

Meðan menntunarskilyrði, heilbrigðisþjónusta, samgöngumál, raforkumál o. s.
frv. eru jafnlangt á eftir tímanum víða í dreifbýlinu, jafnfjarri því að fullnægja
kröfum nútímafólks og raun ber vitni, ber að staldra við, áður en lengra er haldið í
þá átt að breikka þá gjá, sem þegar hefur myndazt í þessum efnum í þjóðfélagi
okkar, einnig þegar skynsamleg rök virðast þó mæla með því, að höfuðborgarsvæðið
njóti forgangs um að hagnýta þá sameiginlegu möguleika, sem fyrir hendi eru til
framþróunar og eflingar þjóðarbúskapnum. Um þetta eru menn sammála, án tillits
til stjórnmálaskoðana. þegar þeir hafa kynnt sér og gert sér grein fyrir ástandi
og eðli málanna.

Frumvarp það, sem hér er til umsagnar, virðist í megindráttum efnislega geta
stuðlað að skipulegri og æskilegri þróun þessara mála, ef samþykkt og fram-
kvæmt yrði.
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Í Því sambandi ber þó vandlega að því að hyggja, að ekki er æskilegt að búa
til nýja stofnun með lögum, sem verður e. t. v. aðeins lauslega tengd þeim stofnunum,
sem þegar eru til eða óhjákvæmilega hljóta að komast á fót innan skamms tíma og
vinna að lausn sömu verkefna.

A þetta er bent vegna þess, að nú þegar hafa sveitarfélög Í flestum eða öllum
kjördæmum stofnað til samtaka (sambanda) sín í milli til að vinna á skipulegan
hátt að lausn sameiginlegra og aðkallandi vandamála hinna dreifðu byggðarlaga.
A. m. k. tvö þessara sambanda hafa nú þegar komið sér upp vísi að stofnunum, þar
sem sveitastjórnarmenn, með aðstoð sérmenntaðra ráðgjafa, hafa reynt að brjóta til
mergjar vandamál þessara landshluta, hver þróunin fram á við þyrfti að verða, og
gert tilraunir til að semja áætlanir fram í tímann með það höfuðmarkmið fyrir
augum, að byggðajafnvægi geti skapazt og haldizt. Er þetta gert í samvinnu við
Efnahagsstofnunina.

Vafalaust er, að það verður ekki ofmetið, hvert gildi það hefur í framtíðinni
fyrir byggðajafnvægi í landi okkar, að þessi starfsemi verði efld svo sem kostur er,
hvernig sem til hefur tekizt eða til tekst með upphafið. Fátt mun dreifbýlinu jafn-
þungt í skauti og skortur á sérmenntuðu fólki á flestum sviðum, og verður það
þó enn alvarlegra á næstu árum. Ber því sérstaklega að stuðla að því á allan hátt,
að dreifbýlið geti fengið sérmenntaða menn í sína þjónustu á flestum sviðum og
ekki hvað sízt á því sviði, er snertir þróun til byggðajafnvægis í landinu. Einhver
sú bezta aðstoð, sem unnt er að veita sveitarstjórnum í dreifbýlinu, er vafalítið sú
að tryggja þeim sem greiðastan aðgang að sérmenntuðum starfsmönnum, sem hafa
kynnt sér aðstæður og vandamál viðkomandi byggða og eru búsettir þar.

Hitt er eðlilegt og sjálfsagt æskilegt, að Alþingi skipi yfirstjórn þessara mála
(sbr. 2. gr. frv.), enda sé verksvið þeirrar yfirstjórnar að samræma störf þeirra
aðila, sem að byggðajafnvægi vinna (sambönd sveitarfélaga, Efnahagsstofnun o. s.
frv.), aðstoða slíkar stofnanir við útvegun sérmenntaðra manna og greiðslu kostn-
aðar, sem af því leiðir, a. m. k. fyrst um sinn, og hugmyndalegt frumkvæði um
verkefnaval þessara stofnana, eftir því sem þörf krefur (sjá 4. og 5. gr. frv. og
breytingar á þeim).

Með hliðsjón af því, sem að framan greinir, og í þeim skilningi, sem þar kemur
fram, vill stjórn Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi fyrir sitt leyti mæla
með samþykkt frumvarpsins.

Virðingarfyllst,

r, h. stjórnar S. S. A.

Bergur Sigurbjörnsson.
Fylgiskjal IV.

Suðureyri, 10. janúar 1970.
Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis,
Reykjavík.

Varðandi bréf yðar til Fjórðungssambands Vestfjarða varðandi umsögn um
frumvarp til laga um Byggðajafnvægisstofnun ríkisins skal upplýst eftirfarandi:

Stjórn sambandsins hefur ekki komið saman til viðræðu um málið. Hefur
hún aðeins átt viðtöl í síma.

Hér er um stórt mál að ræða, og segja má, að engan snerti slíkt mál frekar en
þá, sem í dreifbýlinu búa, enda hefur Fjórðungssamband Vestfirðinga oft gert sam-
þykktir, sem benda til eflingar búsetu og jafnvægis á landsbyggðinni, og reynt að
sýna fram á nauðsyn og gildi slíkrar byggðar fyrir þjóðina í heild. Byggðajafn-
vægi er nauðsynlegt að efla, og bendir frumvarpið á nauðsyn þess og til stórra
átaka, er gera þarf. Það veldur ekki ágreiningi hér, að stefna ber til stórra aðgerða
í þessum efnum og að slíkt sé til þjóðarheilla.

5



Blómlegt athafnalíf hinnar dreifðu byggðar er þjóðinni stórt gæfuspor.
Fjórðungssamband Vestfirðinga mun því styðja eindregið byggðajafnvægis-

stofnun.
Virðingarfyllst,

F. h. Fjórðungssambands Vestfirðinga,

Sturla Jónsson.

Fylgiskjal V.

SAMTÖK SVEITARFÉLAGA í REYKJANESUMDÆMI

Kópavogi, 26. janúar 1970.
Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis,
cjo hr. form. Matthías Á. Mathiesen,
Alþingishúsinu, Reykjavík.

Stjórn Samtaka sveitarfélaga í Reykjanesumdæmi þakkar þá vinsemd, sem þér
sýnið samtökunum að senda þeim frv. til laga um byggðajafnvægisstofnun ríkisins
til umsagnar með bréfi yðar, dags. 18. nóv. s. l.

Stjórn samtakanna hefur fjallað um málið og er á einu máli um að taka undir
umsögn Sambands íslenzkra sveitarfélaga, dags. 17. þ. m. Stjórnin leggur sérstaka
áherzlu á, að rík ástæða er til, að byggða- og landshlutaáætlanir séu gerðar og komið
í fast horf í byggðarlögum, þar sem fólki fer fjölgandi, engu síður en þar, sem um
fólksfækkun er að ræða.

Með vinsemd og virðingu,

Hjálmar Ólafsson,
formaður.
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