
sþ. 666. Nefndarálit [76. mál]
um till. til þál. um endurskoðun laga um lánveitingar til íbúðabygginga.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu tillögunnar. Meiri hl. leggur
til, að henni verði vísað til rikisstjórnarinnar, en við undirritaðir mælum með
þvi, að hún verði samþykkt óbreytt.

Með tillögu þessari er gert ráð fyrir, að Alþingi kjósi 5 manna nefnd til að
endurskoða öll gildandi lög um lánveitingar til íbúðabygginga í landinu og geri
tillögur til nýrrar löggjafar í þessum efnum, er hafi m. a. það markmið: að lánað
verði til hóflegra íbúða sem svarar % af byggingarkostnaði, að jafna aðstöðu manna
til lánsfjár, að greiða fyrir þeira, sem ætla að endurbæta íbúðir eða kaupa íbúðir
til eigin nota, að lækka byggingarkostnað.

Flestum mun bera saman um, að skipulagi húsbygginga sé mjög ábótavant í
ýmsum greinum. Stöndum við þar að baki flestum eða öllum sambærilegum menn-
ingarþjóðum, og það m. a. eftirtektarvert, að nýting þess fjármagns, sem árlega
er lagt í íbúðabyggingar, er stórum lakari hér en í öðrum löndum, sem að lang-
mestu stafar af skipulagsleysi í lánastarfsemi og byggingarháttum. Veldur það
margs konar vandkvæðum, en umfram allt sóun verðmæta, sem er því tilfinnan-
legri, bæði fyrir einstaklinga og þjóðfélagið í heild, sem þörf íslendinga fyrir
ibúðabyggingastarfsemi er gifurlega mikil. Kemur það m. a. af þvi, að þjóðinni
fjölgar ört og húsakostur frá fyrri tímum lítill og yfirleitt lélegur. í opinberum
skýrslum og álitsgerðum hefur verið gert ráð fyrir, að nauðsynlegt sé að byggja
1500 íbúðir á ári næstu ár til þess að fullnægja með sæmilegum hætti þörfum
þjóðarinnar á þessu sviði.

Hér er um mikilsverða staðreynd að ræða, sem ríkisvaldið verður að gefa
náinn gaum að. Húsnæði er slík frumþörf hverrar fjölskyldu, að á því veltur meira
en flestu öðru efnaleg afkoma og lifshamingja fólksins. ÞÓ að atvinnu skilyrðum
sé fullnægt, tryggingum og heilbrigðisþjónustu. menntamálum og öðrum menn-
ingarmálum sé sæmilega fyrir komið, þá er almenn afkoma í landinu léleg í raun
og veru, ef húsnæðisskortur ríkir eða húsaleiga er svo há, að almenningur getur
ekki risið undir sómasamlegu húsnæði.

Það er einnig kunnara en frá þurfi að segja, að bygging íbúðar er svo fjár-
frekt fyrirtæki, að óhugsandi er, að einstaklingar geti yfirleitt komið sér upp
húsnæði af eigin fé. Þjóðfélagið verður, ef vel á að vera, að leggja til meginhluta



þess fjár, sem þarf til íbúðabygginga, með hagstæðum lánum, sem dreifist á langt
árabil. þannig að lánabyrðin leggist ekki með ofurþunga á efnahag alþýðu manna,
sem yfirleitt má gera ráð fyrir að hafi aðeins venjulegar launatekjur sér til
framfæris.

Að réttu ber að miða stefnuna í húsnæðismálunum við þetta. Við undirritaðir
teljum hins vegar, að ástand húsnæðismálanna, einkum lánakerfið, sé þveröfugt
við það, sem ætti að vera. Segja má, að "hið almenna veðlánakerfi" sé óstarfhæft
langtímum saman og alls óvíst, að húsbyggjendur geti treyst því að fá þar þau lán,
sem heimilt er að veita, enda algengast, að umsækjendur verði að bíða árum saman
eftir fullu láni. Er þó sannast sagna, að "fullt lán" frá húsnæðismálastjórn er
mjög lágt í hlutfalli við byggingarkostnað. Ber að sjálfsögðu brýna nauðsyn til
þess að hækka nú þegar lánsheimildina og færa hana til samræmis við hækkun
byggingarkostnaðar. En umfram allt er nauðsynlegt, eins og þessi tillaga gerir ráð
fyrir, að taka upp nýtt skipulag byggingarmála og lánastarfsemi, þar sem miðað
verði við það, að byggðar séu hóflegar íbúðir með hagkvæmum vinnuaðferðum
og að lánað verði til slíkra íbúða til langs tíma og með hagstæðum vöxtum sem
svarar a. m. k. % byggingarkostnaðar. Þetta á að vera hægt, ef skipulega er að unnið
og hið opinbera fæst til að leggja nýskipan lánakerfisins það lið, sem nauðsyn-
legt er.

Þegar um þetta er rætt, er svarið oft á þá leið, að það vanti fjármagn til íbúða-
lánastarfseminnar, vandinn sé að útvega fjármagnið. Þetta er þó ekki rétt nema
að vissu marki. Íslendingar eyða tiltölulega miklu fjármagni í húsbyggingar, en
leið þessa fjármagns er ærið krókótt. Það er því ekki fjármagnsskortur út af fyrir
sig né efnaleysi þjóðarheildarinnar. sem er orsök getuleysis hins almenna veðlána-
kerfis hér á landi, heldur er um að kenna óstjórn á fjármagninu. Fjárins er aflað
eftir ýmsum krókaleiðum. sem þó eru ekki öllum jafnauðrataðar.

Húsbyggingastarfsemi hér á landi er að verulegu leyti reist á svo veikum fjár-
hagsgrunni. að hún gæti ekki þrifizt nema í sjúku efnahagskerfi. En á hitt verður
að lita, - og er mikilvægt, að ráðamenn þjóðarinnar geri sér þá staðreynd ljósa,
- að stjórnleysi húsbyggingamálanna orkar mjög til hins verra að því er tekur
til verðbólguþróunarinnar. Er um hin óheillavænlegustu víxláhrif að ræða milli
verðbólgu og hraskkenndrar íbúðabyggingastarfsemi, sem er m. a. fólgin í voninni
um að geta greitt byggingarskuldir með verðminni peningum og okri á íbúðasölu.

Miðað við það, hve íbúðabyggingar hljóta lengstum að vera gildur þáttur í
þjóðarbúskap okkar og íbúðakostnaðurinn mikilvægur fyrir afkomu heimilanna, þá
skiptir afar miklu máli í sambandi við stöðvun verðbólgu og dýrtíðar að koma
eðlilegu skipulagi á lánamál húsbyggjenda. Jafnvel þótt ríkissjóður yrði að leggja
allmikið óafturkræft fé til veðlánakerfisins, einkum fyrstu árin, meðan verið er
að byggja upp kerfið, þá mundi það fljótlega vinnast upp vegna þeirra stöðvunar-
áhrifa. sem vænta má í sambandi við verðbólgu- og dýrtíðarvöxtinn.

Að þessu athuguðu og með frekari skírskotun til greinargerðar flutningsmanna
leggur minni hlutinn til, að tillagan verði samþykkt. Geir Gunnarsson hefur þó
áskilið sér fyrirvara varðandi tölu væntanlegra nefndarmanna og önnur atriði,
sem fram kynnu að koma.

Alþingi, 8. maí 1964.
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