
Nd. 650. 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 byggðar-
laga.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Meginefni þessa frumvarps er um það að koma á fót skipulagðri og sjálfstæðri
starfsemi í því skyni að stuðla að verndun og eflingu landsbyggðar. Er gert ráð fyrir
fastri byggðajafnvægisstofnun með starfskröftum, sem geti helgað sig viðfangsefninu,
aflað upplýsinga og skipulagt nauðsynlegar aðgerðir.

í frumvarpinu eru ákvæði, sem miða að því að tryggja starfseminni fasta tekju-
stofna, er geri henni fært hvort tveggja, að gera áætlanir nokkuð fram í timann og
veita þá fyrirgreiðslu, sem um munar. Ætlazt er til, að hvort tveggja komi til greina,
stuðningur við þá starfsemi, sem fyrir er eða hafin verður á vegum fólksins í byggð-
arlögunum, og forusta eða frumkvæði um skipulegar aðgerðir, þar sem þess telst
þörf. Er m. a. um þann þátt fjallað í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins, en þar segir
orðrétt:

"Byggðajafnvægisnefnd skal þegar eftir gildistöku þessara laga gera bráðabirgða-
áætlun um sérstaka aðstoð við þau byggðarlög, sem dregizt hafa aftur úr eða yfir-
vofandi hætta er á, að dragist aftur úr því, sem almennt er, að því er varðar aðkall-
andi framkvæmdir og uppbyggingu atvinnuvega, eða fari í eyði að verulegu eða öllu
leyti, enda séu þar að dómi nefndarinnar vel viðunandi atvinnurekstrarskilyrði frá
náttúrunnar hendi á landi eða sjó. Leita skal, eftir því sem þurfa þykir, álits Búnað-
arfélags íslands, Fiskifélags íslands og Landssambands iðnaðarmanna um úrræði á
hverjum stað. Til framkvæmdar bráðabirgðaáætluninni er nefndinni heimilt að veita
óafturkræf framlög úr sjóðnum, allt að þriðjungi tekna hans fyrstu þrjú árin eftir
gildistöku laga þessara. Framlögin skulu veitt sveitar- og sýslufélögum með fyrir-
mælum, sem nefndin setur um notkun þeirra."

Minni hluti fjárhagsnefndar telur, að öll rök hnígi að því, að frumvarpið sé tíma-
bært, og því beri að samþykkja það. Þörfin fyrir lagaákvæði. hliðstæð þeim er í frv.
felast, hefur raunar verið fyrir hendi um langt skeið. Er sá dráttur, sem orðið hefur
á öflugu og skipulagsbundnu viðnámi gegn byggðaeyðingunni, þegar orðinn dýr ein-
staklingum og þó einkum þjóðfélaginu í heild.

Á undanförnum áratugum hafa skoðanir verið nokkuð skiptar um það, hvernig
Íslendingum yrði hagkvæmast að haga búsetu í landi sínu. Hafa komið fram ákveðnar
raddir um, að óhagkvæmt væri að dreifa byggðinni um landið allt, svo sem gert hefur
verið frá upphafi, að félagsleg þjónusta á svo stóru landssvæði yrði of dýr fyrir fá-
menna þjóð, sem vel mætti fæða og fá viðfangsefni í einu eða fáum byggðarlögum
í veðursælasta hluta landsins.

Við athugun munu þó flestir hafa lagt þessa kenningu fyrir róða, a. m. k. i orði,
og ber margt til.

Gróðurlendi Íslands verður ekki hagnýtt til neinnar hlítar án dreifðrar búsetu
þjóðarinnar.

Sama máli gegnir um auðæfi hafsins og hafsbotnsins. Stöðug! fjölgar þeim fisk-
um og öðrum sjókindum. sem íslendingar veiða til matar fyrir sig og aðra. En rann-
sókn á auðæfum hafsbotnsins er á algeru frumstigi.

í ám og vötnum víðs vegar um land eru mikil verðmæti, "fiskar vaka þar í
öllum ám", og möguleikar til ræktunar eru víðtækir. Þau auðæfi verða ekki nýtt með
eðlilegum hætti, nema þjóðin hyggi landið allt, og el' svo um fleiri "hlunnindi", sem
lítill gaumur hefur verið gefinn nú um hríð.

Ferðamannabjónusta er ört vaxandi atvinnugrein ú Íslandi og verður þýðingar-
mikil í efnahagslífinu í framtíðinni. því valda augljósar ástæður heima og erlendis



- og okkur óviðráðanlegar að miklum hluta. Þessi atvinnugrein er yfirleitt ekki rek-
in á þröngu svæði og verður það þó hvað sízt hér.

ÍSlendingar eiga mikil verðmæti í orku fallvatna, sem er í senn ódýr og án meng-
unar, og svo í varma jarðar. Raforku má flytja um langa vegu. En varla verður
talið hagkvæmt að veita allri raforku Íslands að einum eða fáum punktum. Og
jarðhitinn er dreifður um mikinn hluta landsins og notkun hans er, a. m. k. að miklu
leyti, staðbundin.

Þannig bendir margt til þess, að þjóðarauður Íslendinga verði naumast nýttur,
svo að viðhlítandi sé, nema þeir byggi land sitt allt, þ. e. að þjóðin haldi áfram að
byggja alla björgulega staði í landi sínu.

Þróun byggðarinnar undangengna áratugi hefur síður en svo verið í samræmi
við þetta.

Í greinargerð með frumvarpi þessu eru birtar tölur um mannfjöldaþróunina eftir
landshlutum á árunum 1938---1968. Á þessu árabili hefur fólki fjölgað i landinu um
liðlega 83 þúsund eða rétt um 70%. En í einum landshluta, Kjalarnesþingi (vestan-
fjalls), hefur fólki fjölgað um 40 þúsund umfram eðlilega (70%) fólksfjölgun, á
meðan bein fólksfækkun verður á Vestfjörðum. -- Þetta er gífurleg röskun í búsetu.

Aðflutningarnir að helzt a þéttbýlissvæðinu hafa einnig þar valdið ýmiss konar
erfiðleikum. Örðugt hefur reynzt að koma upp félagslegri aðstöðu margháttaðri nægi-
lega hratt. Nægir að minna á mikinn skort skólahúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Og hið mikla vinnuafl, sem þangað hefur færzt árlega, hefur nokkuð leitað í at-
vinnugreinar, sem varla eru verðmæta- og gjaldeyrlsskapandi á borð við sjávarút-
veg og landbúnað.

Fyrir þá landshluta, sem halda ekki sínum hlut í fólksfjölguninni, hafa þó
nefndir þjóðflutningar, ásamt veigamiklum þáttum öðrum i þróun undan genginna
áratuga, orðið miklu þungbærari.

Bein mannfækkun veldur ætíð vissum félagslegum vandamálum, sem æði oft
reynast torleyst.

Það fólk dreifbýlisins, sem brotið hefur sér leið til hærri menntunar, oft með
fjárstuðningi foreldra, hverfur fæst heim að loknu námi vegna skorts á verkefnum
í samræmi við skólalærdóm sinn. Oft er hér um að ræða dugmíkla og gáfaða ein-
staklinga, sem sérstökeftirsjá er í fyrir heimabyggð.

Fólksflutningunumúr dreifbýlinu fylgir ótrúlega lúmskur fjárstraumur. Upp-
eldi og oft ærin menntun unga fólksins, sem flytur, hefur að sjálfsögðu kostað stór-
fé. Það er töluvert algengt, að dreifbýlismenn, sem einhver fiárráð hafa, verji fé sínu
til þess að eignast hús eða íbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Ósjaldan ber það við, að
aldrað fólk líti á landi selur eignir sínar þar, ef útgengilegur eru, og ver andvirðinu
á sama veg.

Auk þessa hefur þróun undangenginna áratuga einnig á annan hátt og með marg-
víslegu móti ýtt undir fjárstrauminn að höfuðborgarsvæðinu. Þar er meginaðsetur
allrar stjórnsýslu, banka og annarra peningastofnana, tryggíngastarfsemi, sam-
gangna og síðast, en ekki sízt miðstöð allrar verzlunar landsmanna. Á allra síðustu
árum hefur fyrsti vísir útlendrar stóriðju einnig skotið rótum á eða í næsta nágrenni
við aðalþéttbýlissvæðið.

Mannfækkun og fjárflóUi hefur orðið mörgu lífvænlegu byggðarlagi við sjó og
í sveitum fjötur um fót. Það hefur einnig aukið mjög erfiðleika byggðanna. að marg-
vísleg þjónusta, svo sem raforka, skólaganga á ýmsum skólastigum og flutningar
allir. verður miklum mun dýrari en á höfuðborgarsvæðinu.

Rétt er að minna á Það, að hlutfallslega jafn vöxtur allrar landsbyggðar hefur
áhrif á efnahagsmál þjóðarinnar í [afnvæaísátt, en of ört stækkandi stórborg i fá-
mennu landi ,'fir undir verðhólsruvðxt, er eins konar vcrðbólauverksmiðja,

Við upprifjun framancreíndra sanninda verður ljóst, að þörf er markvissra. skipu-
lagðra og víðtækra aðgerða, ef stöðva skal hina óheillavænlegu byggðaþróun síðustu
áratuga.



Byggðaröskunin er ekki einangrað íslenzkt fyrirbæri. Frændur vorir Norðmenn
glíma við sams konar vanda. Norður-Noregsáætlunin var sett og framkvæmd til
bjargar byggðinni norður þar. Siðar hafa verið gerðar þar i landi ráðstafanir af sama
tagi á breiðari grunni. Norðmenn virðast þannig gera sér mjög glögga grein fyrir
mikilvægi þessara mála. Næstu nágrannar þeirra, Svíar, hafa tekið þau til meðferðar
og raunar fleiri þjóðir, sem nú gera opinberar ráðstafanir til að draga úr vexti stór-
borga og efla landsbyggðina utan þeirra.

Hér á landi hefur lengi verið rætt mikið um nauðsyn jafnvægis í byggð landsins
og nokkur viðleitni sýnd í verki - en hvergi nærri fullnægjandi.

Af beinum aðgerðum löggjafans og stjórnarvalda má nefna nýbýlalögin og starf-
semi landnáms ríkisins, en rætur þeirra aðgerða má rekja allt til 1928. Fyrir tveim
áratugum var tekið að veita sérstakt framlag á fjárlögum, atvinnuaukningarfé, til
"að bæta úr atvinnuörðugleikum í landinu". Var þetta fé einkum notað til lánveit-
inga í þágu atvinnulífsins í sjávarplássum á Vestur-, Norður- og Austurlandi. Stjórn-
skipaðar nefndir hafa verið settar til að rannsaka atvinnuástand einstakra byggðar-
laga og landshluta.

Atvinnubótasjóður var stofnaður með lögum 1962. En lítil reisn var yfir starf-
semi hans, enda var atvinnubótaf,járveiHngin ákveðin 10 millj. kr. á ári í 10 ár,
en hafði orðið hæst 15 millj. kr. 1957.

Árið 1966 var ný löggjöf sett og Atvinnujöfnunarsjóður stofnaður. Voru honum
ætluð rýmri fjárráð en Atvinnubótasjóði. Starfsemi hans er þó allsendis ófullnægj-
andi, enda fjárráð ónóg og aðstaða til athugana og áætlunargerða ekki fyrir hendi.

Á Alþingi 1959-'60 og 1960-'61 fluttu framsóknarmenn frumvörp um Fram-
leiðslu- og atvinnuaukningarsjóð og ráðstafanir til að stuðla að jafnvægi í byggð
landsins. þau frv. fengu ekki afgreiðslu. Allt frá 1962 hefur frumvarp svipað því,
er hér liggur fyrir, verið flutt á Alþingi hvað eftir annað og hlotið sömu meðferð.
Verður það að teljast mjög miður farið og raunar í engu samræmi við þann mikla
áhuga á byggðaþróunarmálinu, sem alþingismenn jafnt og aðrir hafa látið í ljós
að undanförnu - i ræðu og riti.

Með frumvarpi þessu, ef að lögum verður, leysir "Byggðajafnvægisstofnun rík-
isins" Atvinnujöfnunarsjóð af hólmi og tekur við eignum hans og tekjustofnum.

því til viðbótar er stofnuninni ætlað sem árlegt framlag 2% af tekjum ríkis-
sjóðs, eins og þær verða hverju sinni. Í frumvarpinu er einnig heimild til lántöku,
300 milljónir á ári fimm næstu ár.

Byggðajafnvægisstofnuninni er ætlað að framkvæma rannsóknir og gera tillögur
í áætlunarformi um framkvæmdir og fjármagnsnotkun um lengri eða skemmri tíma,
yfirleitt svo að árum skiptir. Er henni ætlað að hafa náið samstarf við héraðsstjórnir
(hreppsnefndir. bæjarstjórnir, sýslunefndir og sambönd sveitarfélaga).

Gert er ráð fyrir, að héraðsstjórnir geti skipað svæðisnefndir, er taki að sér
gerð svæðis áætlana og framkvæmd þeirra.

Stofnunin veitir viðbótarlán til atvinnuuppbyggingar, i sumum tilvikum vaxta-
laus, og getur einnig veitt bein framlög. Rím hefur einnig heimild til að veita sveit-
arfélögum viðbótarlán til að koma upp íbúðarhúsnæði, þar sem skortur á hæfum
íbúðum hindrar eðlilegan vöxt byggðar.

Veita má sem framlag allt að 2 árn vexti af bráðabirgðalánum, sem aflað er
til framkvæmda og eiga að endurgreiðast af opinberu framlagi. Einnig má veita slík
bráðabirgðalán vaxtalaus, ef sérstaklega stendur á, enda séu þau ekki fáanleg á
annan hátt.

Heimilt er Byggða.iafnvægisnefnd að gerast fyrir hönd sjóðsins meðeigandi í
atvinnufyrirtæki. sem hún telur nauðsynlegt. Ákvörðun um það verður ekki tekin nema
með atkvæðum 5 stjórnarmanna af sjö. Sama gildir. þegar veitt eru óafturkræf fram-
lög.

Nefndin skal kvödd ráða um staðarval, þegar komið er upp atvinnufyrirtækj-
um með fjárhagslegum stuðningi ríkisvaldsins.



Ákvæði til bráðabirgða mælir svo fyrir, að Byggðajafnvægisnefnd skuli þegar
eftir gildistöku laganna gera bráðabirgðaáætlanir um aðkallandi framkvæmdir og
uppbyggingu atvinnuvega i þeim byggðarlögum, sem yfirvofandi hætta er á að fari
í eyði, að dómi nefndarinnar, enda séu þar vel viðunandi atvinnurekstrarskilyrði.
Til framkvæmda slikum bráðabirgðaáætlunum er heimilt að veita framlög, eftir
þvi sem nánar er þar fyrir mælt.

Meginbreytingarnar, sem frv. þetta felur í sér, miðað við gildandi lagaákvæði,
eru einkum þrenns konar.

Byggðajafnvægisstofnunin skal hafa með höndum áætlanagerð og skipulagningu
og eiga frumkvæði að aðgerðum, þar sem þess er talin þörf.

Hún skal taka upp ákveðið samstarf við héraðsstjórnaraðila um undirbúning
og framkvæmdir.

Tryggt er til frambúðar stóraukið fé til starfseminnar.
Í fljótu bragði kann mönnum að finnast sem hér sé helzt til mikið í lagt. En við

athugun sést strax, að svo er ekki. Sker þar úr hinn stóri hlutur ýmissa strjálbýlis-
svæða í gjaldeyrisöflun og annarri verðmætasköpun í þjóðarbúskapnum, - hitt eigi
siður, að nýting alls landsins og hafsins umhverfis það er einn snarasti þátturinn
i baráttu þjóðarinnar fyrir sjálfstæði íslands og íslenzkri menningu. En ef byggð
skal haldast vítt um land, verður að tryggja sambærileg lífskjör án tillits til búsetu.

Það verður þvi að hefjast strax handa og ganga hreint til verks. Útlagður kostn-
aður mun skila ríflegri rentu, þegar tímar líða fram, ef rétt og skynsamlega er á
málum haldið.

Undirritaður minni hluti fjárhagsnefndar leggur til, að frumvarp til laga um
Byggðajafnvægisstofnun ríkisins og ráðstafanir til að stuðla að verndun og eflingu
landsbyggðar og koma í veg fyrir eyðingu lífvænlegra byggðarlaga verði samþykkt
óbreytt.

Alþingi, 22. marz 1971.

Vilhjálmur Hjálmarsson,
frsm.

Þórarinn Þórarinsson.


