
Nd. 635. Breytingartillögur [160. mál]
við frv. til laga um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúða-
bygginga, breyting á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

1. Við 1. gr., 3. mgr. Orðin "Skal hann eigi hafa atkvæðisrétt um lánveitingar"
falli niður.

2. Við 2. gr.
a. 8. töluliður orðist svo:

Að koma á fót byggingarmiðstöð í samvinnu við framleiðendur og inn-
flytjendur byggingarefna, þar sem sé sýning á byggingarefnum, húshlutum
og íbúðateikningum og almenn leiðbeiningarstarfsemi fyrir húsbyggjendur
fari fram.

b. Næsta málsgrein á eftir 12. tölulið falli brott.
Til vara:
a. Í stað orðsins "skylt" á tveim stöðum í þeirri málsgrein komi: rétt:
b. Orðin "ef með þarf með eignarnámi, og fer um eignarnám samkvæmt

lögum nr. 61 frá 1917" falli niður.
e. Í stað næstsíðustu málsgreinar komi 3 nýjar málsgreinar, er orðist svo:

Setja skal á fót tækni ráð húsnæðismálastjórnar, er sé skipað full-
trúum frá eftirtöldum aðilum: húsnæðismálastjórn, iðnaðardeild atvinnu-
deildar háskólans, húsameistara ríkisins, Iðnaðarmálastofnun Íslands, skipu-
lagsstjóra ríkisins, teiknistofu landbúnaðarins, Landssambandi iðnaðarmanna,
Félagi íslenzkra iðnrekenda, byggingarvörudeild Sambands ísl. samvinnu-
félaga og Félagi ísl. byggingarefnakaupmanna.

Verkefni tækniráðs er að vera húsnæðismálastjórn til ráðgjafar í tækni-
málum og eiga frumkvæði að tillögum, er til umbóta og framfara horfa í
byggingarmálum, og leggja fyrir húsnæðismálastjórn til ákvörðunar. .

Félagsmálaráðherra ákveður þóknun til meðlima tækniráðs og setur
reglugerð um starfsemi þess að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar.

3. Við 6. gr.
a. Upphaf A-liðs orðist svo:

Lánin veitast aðeins til byggingar nýrra íbúða, meiri háttar viðbygginga,
gagngerðra endurbóta gamalla húsa eða kaupa á nýjum íbúðum. Þau skulu
greidd lántakendum í peningum, en heimilt er þó að greiða lánin í banka-
vaxtabréfum, ef lántakandi er því samþykkur.

b. Í stað ,,100 þúsund krónur" í B-lið komi: 120 þúsund krónur.
c. Niðurlagsmálsliðurinn í fyrri málsgr. G-liðar falli brott.
d. Svo hlj óðandi málsl. bætist við seinustu málsgr.:

ÞÓ skal sveitarstjórnum utan Reykjavíkur og næsta nágrennis heimilt
að veita slík leyfi.



4. Í stað 9. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Setja skal á stofn undir yfirstjórn húsnæðismálastjórnar og veðdeildar

Landsbanka Íslands sérstakt form spariinnlána í bönkum og sparisjóðum, er
nefnist húsinnlán.

Húsinnlán skulu vera samningsbundin spariinnlán einstaklinga, er leggja
inn fé af atvinnutekjum sínum, minnst 5 þús. kr. á ári í að minnsta kosti 5 ár.

Húsinnlán skulu bera 1% hærri ársvexti en almennir sparisjóðsvextir
Landsbanka Íslands eru á hverjum tíma, og skal það fé, sem sparað er á þennan
hátt, vera undanþegið tekjuskatti og útsvari, þó ekki yfir 5 þús. kr. á ári.

Bankar og sparisjóðir skulu skyldir að taka við peningum til húsinnlána.
Það fé, sem innborgast til húsinnlána, skal ganga til kaupa á A-bankavaxta-
bréfum hins almenna veðlánakerfis.

Húsinnlán skulu færð á sérstakan reikning lánastofnana, og skulu þær gefa
húsnæðismálastjórn skýrslu um þau.

Húsinnlán fást útborguð að minnst 5 árum liðnum frá því, að innlög hóf-
ust. Öðlast þá eigendur þeirra rétt til að fá íbúðarlán hjá byggingarsjóði rík-
isins, allt að 25% hærra en venjulegt lánshámark er, þó aldrei yfir % hluta
af matsverði viðkomandi íbúðar, og skylt er að láta þá sitja fyrir um lán.

Um framkvæmd þessarar greinar fer að öðru leyti eftir því, sem nánar
verður ákveðið í reglugerð um húsinnlán, er félagsmálaráðherra skal setja að
fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar og veðdeildar Landsbanka Íslands.

5. 10. gr. falli niður.
Til vara:

Upphaf 10 gr. orðist svo:
Þeim einstaklingum á aldrinum 16-25 ára, sem hafa 30000 kr. eða meira

í skattskyldar tekjur, skal skylt o. s. frv.
6. 11. gr. falli niður.
7. 12. gr. falli niður.
8. Niðurlag 16. gr. falli niður.
9. Í stað ,,24 krónum" og ,,36 krónum" a-lið 17. gr. komi: 18 krónum og 24

krónum.


