
sþ. 370. Tillaga til þingsályktunar [194. mál]
um aðsetur ríkisstofnana og embættismanna með tilliti til landsbyggðar.

Flm.: Gísli Guðmundsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram og hraða endur-
skoðun á lagaákvæðum og ákvörðunum stjórnarvalda um aðsetur opinberra stofn-
ana og embættismanna og leggja fram rökstuddar tillögur til breytinga með það fyrir
augum að auka dreifingu starfseminnar um landið, eftir því sem tök eru á, og stuðla
með því að viðhaldi og eflingu landsbyggðar. Gefa skal fulltrúum tilnefndum af lands-
hlutasamtökum sveitarfélaga og Sambandi ísl. sveitarfélaga - einum frá hverjum
þessara aðila - kost á að taka þátt í endurskoðuninni.

Greinargerð.
Á Alþingi 1957 bar flm. þessarar tillögu fram till. til þál. svipaðs efnis, og

var hún samþykkt sem ályktun Alþingis 30. mai 1958. Síðar á þvi ári var svo af
þáverandi ríkisstjórn skipuð "Staðsetningarnefnd ríkisstofnana" til að framkvæma
endurskoðunina, og skilaði hún áliti til ríkisstjórnar árið 1962. Ekki varð af þvi,
að ríkisstjórn sú, er þá fór með völd, beitti sér fyrir framkvæmdum í samræmi
við nefndarálitið. Frumvörp og tillögur frá nefndinni hafa hins vegar verið flutt
á Alþingi öðru hverju, en ekki náð fram að ganga. Síðan þetta gerðist hefur mikið
verið rætt um dreifingu opinberra stofnana og að ekki megi safna þeim saman i
höfuðborginni, eins og gert hafi verið. En áberandi dæmi um framkvæmdir í gagn-
stæða átt eru t. d. að velja fiskiðnskólanum nýja stað í Reykjavík og að ekki skuli
hafa verið stofnaður tækniskóli á Akureyri, eins og stefna skyldi að samkv. lögum
frá 1963. Þar sem landshlutasamtökin eru nú öflugri en þau voru fyrir 10-12
árum og ýmislegt að öðru leyti breytt frá því, sem þá var, þykir því rétt að hreyfa
málinu enn á ný með svipuðum hætti og gert var á Alþingi 1957 í þeirri von, að
árangur verði meiri en þá.


