
Nd. 591. NefndaráIit [183. mál]
um frv. til l. um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðarbygginga og útrýmingu
heilsuspillandi íbúða.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Húsnæðismálin eru tvímælalaust alvarlegasta félagslega vandamálið, sem nú
er við að etja á íslandi. Þótt síðastliðinn hálfur annar áratugur hafi verið mestu
góðæri, sem um getur í sögu þjóðarinnar, er hér nú engu að síður mikið húsnæðis-
böl. Þúsundir manna, kvenna og barna búa í húsnæði, sem með engu móti verður
talið viðunandi.

Frv. þetta er niðurstaða af langvarandi samningum núverandi stjórnarflokka
um lausn þessa mikla vandamáls. Það hefur nokkra kosti. Í því er gerð tilraun til
þess að skipuleggja lánamarkaðinn á nýjan hátt og vilyrði gefin fyrir því, að
nokkur aukning verði á lánsfé til íbúðarbygginga. Gert er ráð fyrir útgáfu vísi-
tölubundinnaverðbréfa, og er þar um nýjung að ræða, sem vert virðist að reyna.
Enn fremur á að koma á fót leiðbeiningarstarfsemi fyrir húsbyggjendur og efla
tækni rannsóknir í þvi skyni að lækka byggingarkostnað. Er hvort tveggja gagnlegt.

En þar með eru kostir þessa frv. upp taldir. Ágallar þess eru hins vegar miklir.
Það verður að teljast höfuðeinkenni þess, að í því er ekkert stórátak gert til þess
að útrýma heilsuspillaIldi húsnæði. f greinargerð ·frv.er þó skýrt frá því, að her-
skálaíbúðir í Reykjavík séu enn 542, og mikið af öðru húsnæði verður og að telja
heilsuspillandi. Efnahagur fólksins, sem í þessu húsnæði býr, er yfirleitt þannig,
að þessu húsnæði verður ekki útrýmt nema með myndarlegu átaki af hálfu ríkis
og bæjarfélaga. Til þess þarf rausnarleg .fjárframlög af hálfu þessara aðila. En stór-
hugur og umbótaviljistjórnarflokkal1na er á þessu sviði ekki meiri en svo, að ríkis-
sjóði er ætlað að leggja fram allt að 3 millj. kr. á ári í 5 ár í þessu skyni, ef sveitar-
félög leggja jafnháa upphæð á móti. Framlög ríkissjóðs eiga því að nema 15 millj.
kr. alls. Til þess að ljóst verði, hvílík rausn er hér á ferð, má benda á, að tekjur
ríkissjóðs fóru tvö síðastliðin ár 188 millj. kr. fram úr áætlun. Upphæð sú, sem



ríkissjóður ætlar að leggja fram árlega til þess að bægja frá dyrum þjóðarinnar
mesta böli, sem nú þjáir hana, á að nema sem svarar rúmlega hálfum af hundraði
af ríkistekjunum.

Hið nýja lánsfé, sem ríkisstjórnin hyggst útvega með ráðstöfunum sínum,
verður að teljast ónógt til þess að leysa vanda þeirra, sem þurfa á nýju húsnæði
að halda. 1 greinargerð frv. er gert ráð fyrir því, að þörf sé á 900 íbúðum árlega.
Ef gert er ráð fyrir því, að meðalstærð þeirra yrði 350 rúmmetrar og byggingar-
kostnaður 750 kr. á rúmmetra, yrði kostnaðarverð þessara nýju íbúða 236 millj.
kr. Í frv. er gert ráð fyrir því, að á næstu tveim árum verði útlán til bygginga 100.5
millj. kr., en það nemur 42% af heildarbyggingarkostnaðinum. Virðist jafnvel
ástæða til að skilja ákvæði frv. svo sem lánsupphæð verði yfirleitt ekki hærri en
70 þús. kr. á íbúð, en það er 27% af kostnaðarverði 350 rúmmetra íbúðar. Aug-
ljóst er, að mikill meiri hluti húsbyggjenda hefur ekki yfir svo miklu eigin fé að
ráða, að hann geti greitt með því meira en helming byggingarkostnaðarins, hvað
þá næstum þrjá fjórðu hluta hans. Verða þeir, sem þannig er ástatt fyrir, því að
leita fyrir sér um viðbótarlánsfé, sem yrði þá væntanlega með enn þá óhagstæðari
kjörum en gert er ráð fyrir á veðlánunum i frv., svo að peningackríð á lánamark-
aðinum héldi áfram. Að svo miklu leyti sem ekki tækist að afla viðbótarlána eða
hlutaðeigandi treysti sér ekki til þess að greiða vexti þá, sem krafizt yrði, mundu
byggingarframkvæmdirnar verða þeim mun minni og húsnæðisbölið haldast.

Frv. gerir ráð fyrir því, að vextir af hinum nýju veðlánum verði yfirleitt 71M %
auk 1% lántökugjalds og að þau verði til 25 ára. Lánin eiga að vera jafngreiðslulán.
Mánaðargreiðsla af 70 þús. kr. láni yrði 495.62 kr. Samkvæmt því, sem fyrr var
sagt, má búast við því, að raunverulegir vextir af viðbótarlánum yrðu allmiklu
hærri. Hins vegar er eðlilegt að gera ráð fyrir, að húsbyggjandinn geti lagt fram
nokkurt eigið fé, sem hann reiknaði sér aðeins sparisjóðsvexti af. Sé þetta tvennt
talið jafnast, þannig að meðalvexti af því fé, sem fæst ekki frá veðlánakerfinu, séu
taldir jafnháir og þeir vextir, sem þangað eru greiddir, verður mánaðarleg greiðsla
af 350 rúmmetra íbúð, sem kostar 262500 kr., 1871.69 kr., og er þá að vísu miðað
við, að eigandinn eignist hana á 25 árum. Er auðséð, að slík húsaleiga er ekki við
alþýðu hæfi. Vart mun hugsanlegt, að hægt sé að koma upp sómasamlegri fjöl-
skylduíbúð fyrir rr.iinna en 200000 kr. Sé miðað við sömu forsendur og áðan, yrði
mánaðarleg greiðsla af henni 1424.91 kr. Mánaðarlaun verkamanns eru nú 2976
kr., miðað við 8 stunda vinnu á dag alla virka daga ársins. Hann þyrfti því að
greiða 48% mánaðartekna sinna til þess að geta búið í íbúð af algerri lágmarks-
stærð og eignazt hana á aldarfjórðungi. Þótt gengið yrði til fulls að þeim kaup-
kröfum, sem settar voru fram í upphafi verkfalls þess, sem nú stendur yfir, yrði
þessi húsaleiga samt 37% mánaðarteknanna. Til þess að geta eignazt 350 rúm-
metra íbúð og greitt fyrir hana 1000 kr. húsaleigu á mánuði, þarf eigandinn að
hafa getað lagt fram 122000 kr. af eigin fé, sem hann síðan reiknar sér enga vexti
af, og er þá meira að segja miðað við, að hann fái allt lánsféð með sömu vöxtum
og gert er ráð fyrir í þessu frv., en til þess verða því miður engar líkur taldar. Til
þess að geta eignazt íbúð, sem kostar aðeins 200000 kr., þarf hann að geta lagt
fram 59000 kr. vaxtalaust eigin fé, ef húsaleigan á ekki að fara fram úr 1000 kr. á
mánuði. Þessar staðreyndir hljóta að teljast taka af allan vafa um það, að hús-
næðisvandamál láglaunafólks verður ekki leyst eftir þeim meginreglum, sem þetta
frv. byggist á, heldur verður að koma til myndarlegt framlag af hálfu hins opinbera,
þangað til sárustu neyðinni á þessu sviði hefur verið af létt og meira jafnvægi
hefur komizt á í tekjuskiptingu og framkvæmdum en nú á sér stað.

Það er ein af meginreglum þessa frv., að húsbyggjendur skulu yfirleitt sæta
sömu kjörum við lánveitingar. Þar er m. Ö. o. sniðgengin að mestu sú staðreynd,
að efnahagur þeirra getur verið svo misjafn, að ástæða sé til þess, að hið opinbera
létti undir með þeim, sem standa höllum fæti, Hinir ríku skulu settir við sama borð
og hinir fátæku, þegar um það er að ræða, að ríkisvaldið veiti eftirsótta fyrir:"
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greiðslu. Í greinargerð frv. kemur að vísu fram, að Byggingarsjóði sveitanna muni
fyrirhugaðar 12 millj. kr. af væntanlegu lánsfé. Þeim mun furðulegra verður að
teljast, að hvergi skuli á það drepið, að Byggingarsjóði verkamanna eigi að tryggja
nokkuð af fé þessu, en á vegum hans hafa undanfarið verið byggðar einar ódýr-
ustu og hentugustu almenningsíbúðir, sem reistar hafa verið í landinu. Að honum
er ekki vikið á annan hátt en þann í frv., að heimilað er að lána honum af fé veð-
deildarinnar.

Í þessu sambandi ber og að geta þess, að með samþykkt frv. þessa yrði þrengt
verulega kosti allstórs hóps launamanna að því er snertir skilyrði til útvegunar
hagkvæmra byggingarlána. Opinberir starfsmenn hafa átt þess kost að fá lán úr
lífeyrissjóði sínum til 40 ára, til skamms tíma með 5lh% vöxtum, en nú með 6%
vöxtum. Stefna frv. virðist sú að breyta þessum lánum í 7% lán til 25 ára, og er það
veruleg skerðing á aðstöðu þessara launamanna.

Sem síðasta aðalatriði frv., en þó engan veginn það, sem sízt má finna því til
foráttu, ber að nefna, að sérstök nefnd þriggja manna, svokölluð húsnæðismála-
stjórn, á að úthluta um helmingi þess lánsfjár, sem gert er ráð fyrir að handbært
verði næstu tvö ár. Af greinargerð má ráða, að einn nefndarmanna muni verða
tilnefndur af Landsbankanum, án þess þó að hann eigi að hafa atkvæðisrétt um
lánveitingar. Hinir tveir verða þá væntanlega fulltrúar hvor síns stjórnarflokks.
Er hér um að ræða framhald þeirrar skipunar, sem tekin var upp við úthlutun
smáíbúðalánanna og stjórnarflokkarnir telja væntanlega að hafi gefizt sér vel.
Þegar höfð er hliðsjón af því, að í Reykjavík eru starfandi 5 bankar með 9 banka-
stjórum og einn sparisjóður, sem allir hafa fengizt og fást meira eða minna við
lán til húsbygginga, og að veðdeild Landsbankans, sem er undir stjórn embættis-
manna, sem allir munu bera fyllsta traust til, á að hafa veg og vanda af útvegun
lánsfjárins og skipulagningu veðlánakerfisins, þá má það teljast dæmalaus ráð-
stöfun að skipa sérstaka nefnd, fulltrúa tveggja stjórnmálaflokka, til þess að út-
hluta um 50 millj. kr. lánsfé. Er þetta glöggt dæmi þeirrar pólitísku spillingar, sem
nú er að gegnsýra stjórnarfar íslendinga.

'Við, sem skipum minni hluta fjárhagsnefndar, höfum af þessum sökum leyft
okkur að flytja allvíðtækar breytingartillögur við frv. Er aðalatriði þeirra þetta:

1) Við leggjum til, að ráðstafanir verði gerðar til þess, að fé það, sem lánað
verður til húsbygginga af lánastofnunum, verði aukið úr 100 millj. kr. í 130 millj.
kr. og teljum það algert lágmark þess, sem nauðsynlegt er til ráðstöfunar sé í
þessu skyni. Framlög ríkissjóðs til útrýmingar heilsuspillandi íbúða verði aukin úr
3 millj. kr. árlega í 10 millj. kr. Veðdeild Landsbankans verði afhent skuldabréf
og aðrar eignir lánadeildar smáíbúðarhúsa, enda greiði ríkissjóður skuldir hennar
við Landsbankann. A þann háa mundi veðdeildin geta aukið útlán sín um u. þ. b. 4
millj. kr. á ári, miðað við það, sem ráð er fyrir gert í frv. Að öðru leyti skal við-
bótarfjárins aflað með því að setja reglur um verðbréfakaup tryggingarfélaga og
stofnana, sem ávaxta fé í verðbréfum, og með samningum við banka og sparisjóði.

2) Í samræmi við þetta leggjum við til, að venjuleg lágmarksupphæð lána út
á hverja íbúð verði hækkuð úr 70000 kr. í 100000 kr.

3) Við teljum vexti þá, sem geld er yfirleitt ráð fyrir í frv., þ. e. 7% %, vera
svo háa, að engin von sé til þess, að alþýðufólk geti eignazt sómasamlegur ibúðir
með þeim kjörum. Við teljum, að heppilegasta leiðin til þess að leysa húsnæðis-
vandamál efnalítils fólks sé að efla Byggingarsjóð verkamanna og gera honum
kleift að lána til Íbúðarbygginga með hóflegum vöxtum, enda hefur reynslan sýnt,
að kostnaðarverð þeirra íbúða, sem hann hefur. byggt, hefur verið talsvert undir
meðallagi byggingarkostnaðar. Við leggjum til, að Byggingarsjóði verkamanna verði
á næstu 5 árum séð fyrir 12 millj. kr. árlega. Er sú upphæð við það miðuð, að í
greinargerð frv. kemur fram, að Byggingarsjóði sveitanna virðist hafa verið tryggð
sú upphæð. Teljum við það að vísu algert lágmark þess, sem Byggingarsjóður
verkamanna þyrfti til þess að geta gegnt hlutverki sínu, og vandséð, hvernig hægt
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er að standa gegn þvi. Við látum hjá líða við þessa umræðu að flytja breytingar-
tillögu um vaxtakjörin, þar eð við viljum sjá, hverjar undirtektir það fær að tryggja
Byggingarsjóði verkamanna aukið starfsfé.

4) Við leggjum til, að ríkisstjórninni sé gert skylt að hafa forgöngu um útrým-
ingu heilsuspillandi íbúða, að meðtöldum herskálum, og skuli þeim framkvæmdum
lokið á ekki lengri tíma en 5 árum. Ríkisstjórninni er heimilað að leggja fram
10 millj. kr. á ári í þessu skyni í 5 ár, auk þess sem gert er ráð fyrir framlögum
sveitarfélaga.

5) Við leggjum til, að ákvæði frv. um sérstaka nefnd til þess að annast úthlutun
lána samkvæmt frv. verði felld niður, en úthlutun lánanna falin veðdeild Lands-
bankans.

6) Að síðustu leggjum við til, að húsameistara ríkisins verði falið að annast
þá leiðbeiningarstarfsemi, sem gert er ráð fyrir í sambandi við húsbyggingar, og
að húsbyggjendur eigi endurgjaldslaust kost á öllum nauðsynlegum teikningum í
tilteknar gerðir íbúða.

Auk þessara tillagna áskiljum við okkur rétt til að flytja fleiri breytingartillögur
og styðja aðrar, er fram kunna að koma.

Alþingi, 16. apríl 1955.

Gylfi Þ. Gíslason,
frsm.

Karl Guðjónsson.
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