
Nd. 459. Frumvarp til laga [279. mál]
um ráðstafanir í húsnæðismálum.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Guðmundur J. Guðmundsson,
Hjörleifur Guttormsson, Geir Gunnarsson, Svavar Gestsson.

1. gr.
Tilgangur laga þessara er að skapa grundvöll fyrir sérstakar ráðstafanir í húsnæðismál-

um bæði vegna þeirra sem hafa eignast húsnæði á síðustu árum og hinna sem á næstu árum
þurfa að tryggja sér húsnæði í fyrsta sinn.

Lögin ber að framkvæma samkvæmt ákvæðum laga um Húsnæðisstofnun ríkisins auk
þeirra ákvæða sem í þessum lögum eru.

2. gr.
Byggingarsjóður ríkisins skal verja 400 millj. kr. á verðlagi ársins 1985 á ári hverju í

fimm ár frá og með árinu 1985 til þess að koma til móts við þá sem hafa byggt eða keypt íbúð
til eigin nota eftir 1980.

Þá skulu Byggingarsjóður ríkisins og Byggingarsjóður verkamanna verja 1000 millj. kr.
á verðlagi ársins 1985 til þess að auka framboð á hóflegum íbúðum í nýju húsnæði til
húsnæðissamvinnufélaga, byggingarsamvinnufélaga og til leiguíbúða eftir nánari ákvörðun
húsnæðisstjórnar í samræmi við ákvæði þessara laga.

3. gr.
Lán samkvæmt fyrri málsgrein 2. gr. skal veita sem hér segir:

1. Eftirtaldir aðilar skulu hafa forgang að lánum þessum samkvæmt nánari ákvörðun
húsnæðisstjórnar:
a. Þeir sem hafa eignast húsnæði í fyrsta sinn á umræddu 5 ára tímabili.
b. Þeir sem hafa miðlungstekjur eða lægri með hliðsjón af fjölskyldustærð og skulu þeir

sem telja verður í hátekjuflokki eða búa við mikil efni mæta afgangi.
2. Lánin verði aðeins veitt ef ljóst er að viðkomandi geti því aðeins haldið íbúð sinni að

hann fái sérstaka aðstoð.
3. Miða skal við að 800 fjölskyldur á ári fái lán samkvæmt þessum lagaákvæðum eða alls

4000 fjölskyldur á gildistíma þessara laga.
4. Lánin er heimilt að veita viðkomandi aðila beint og þau er einnig heimilt að veita sem

endurkaupalán til viðskiptabanka til breytinga á skammtímaskuldum íbúðareigenda.
5. Húsnæðisstjórn er heimilt að verja hluta af þessu fé til að fresta greiðslum og lengja lán

sé greiðslubyrði afborgana vaxta og verðbóta af þeim lánum, sem hlutaðeigandi hefur
hjá byggingarsjóðnum, óeðlilega hátt hlutfall af tekjum viðkomandi fjölskyldu.
Lán samkvæmt fyrri málsgr. 2. gr. skal veita fyrir 1. ágúst ár hvert, í fyrsta sinn 1985.

Lánin skulu veitt í einu lagi.
Húsnæðisstofnun skal gefa viðkomandi einstaklingi kost á fjárhagslegri ráðgjöf í

tengslum við afgreiðslu lánanna.
Félagsmálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessara lagaákvæða að höfðu

samráði við félagsmálanefndir Alþingis.
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4. gr.
Lán samkvæmt síðari málsgr. 2. gr. skal miða við eftirfarandi forsendur:

1. Byggingarsjóður ríkisins fái 400 millj. kr. og Byggingarsjóður verkamanna 600 millj. kr.
á verðlagi ársins 1985 og sömu upphæðir næstu fjögur ár á verðlagi ársins 1985.

2. Byggingarsjóður ríkisins skal miða nýtingu þessa fjármagns við eftirfarandi meginatriði:
2.1. að unnt verði að byggja 1000 íbúðir á ári með láni sem nemur 75% af kostnaði

íbúðar samkvæmt nánari ákvörðun félagsmálaráðherra;
2.2. að íbúðirnar séu af hóflegri stærð fyrir viðkomandi fjölskyldu og eigi stærri en 140

fermetrar;
2.3. að byggingarsamvinnufélög eigi forgang að lánum samkvæmt þessum laga-

ákvæðum;
2.4. að lánin gangi að jafnaði til þeirra sem hafa miðlungstekjur eða lægri samkvæmt

nánari ákvörðun húsnæðismálastjórnar;
2.5. að framkvæmdir í byggingu nýs íbúðarhúsnæðis dreifist eðlilega um landið

samkvæmt þessum lögum.
3. Byggingarsjóður verkamanna skal leggja áherslu á eftirfarandi atriði við úthlutun þessa

fjármagns:
3.1. Húsnæðissamvinnufélög fái óskerta aðild að sjóðnum fyrir það nýja fjármagn sem

lögin kveða á um. Miða skal við að á árinu 1985 verði varið 300 millj. kr. til
húsnæðissamvinnufélaga og síðan sömu upphæð árlega á verðlagi ársins 1985.

3.2. Lánað verði sérstakt fjármagn, allt að 100 millj. kr. á ári, til byggingar
leiguhúsnæðis.

3.3. Annað fjármagn samkvæmt þessum lögum verði hagnýtt til þess að auka byggingar
verkamannabústaða frá því sem gert er ráð fyrir í lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar
fyrir árið 1985.

5. gr.
Tekna til þess að standa undir þeim ráðstöfunum, sem lög þessi kveða á um, skal aflað

samkvæmt þessari grein og nánari ákvæðum í skattalögum. Tekjuöflunin miðast við 5 ár og
að tekjurnar haldist óbreyttar að verðgildi öll árin, reiknað eftir meðalbyggingarvísitölu
ársins 1985.

Teknanna skal aflað með þessum hætti:
1. með sérstökum tímabundnum veltuskatti á verslun og skipafélög, 500 milljónir króna,
2. með sérstökum tímabundnum veltuskatti á banka, samtals 300 millj. kr. 1985,
3. með skatti á skrifstofu- og verslunarhúsnæði og stóreignaskatti, alls um 200 millj. kr.

1985,
4. með skatti af vaxtatekjum af innistæðum sem hærri eru en 4 millj. kr. á verðlagi í lok

ársins 1984,
5. með gjaldi af skuldabréfum og viðskiptum verðbréfasala og með því að fasteignasalar

skili fjórðungi sölutekna sinna í ríkissjóð, samtals um 100 millj. kr.,
6. með framlögum úr ríkissjóði samkvæmt nánari ákvörðun í fjárlögum hverju sinni þannig

að heildarfjárhæðin samkv. 1. til 6. tölulið verði 1400 millj. kr. 1985.
Fjármagn, sem aflað er og lánað út samkvæmt lögum þessum, skal vera eign

byggingarsjóðanna enda annist þeir alla innheimtu og útborganir samkvæmt ákvörðun
húsnæðisstjórnar í samræmi við ákvæði laga þessara.

6. gr.
Frá og með gildistöku laga þessara skal verðtrygging vaxta og afborgana verðtryggðra

húsnæðislána ætíð bundin við þá af vísitölunum tveimur, kaupgjaldsvísitölu (samkvæmt
útreikningum kjararannsóknanefndar) og lánskjaravísitölu, sem er lægri. Eftirstöðvar lána
skulu hins vegar reiknaðar upp eftir lánskjaravísitölu og lánin lengd eftir þörfum sem nemur
þessum mismun.
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7. gr.
Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara og um samræmingu við

önnur lög og reglugerðir um húsnæðismál.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Tvennt hefur gerst frá miðju ári 1983 sem veldur sérstökum vanda íbúðareigenda og

húsbyggjenda í landinu:
1. Geysileg lækkun á tekjum fólks í samanburði við hækkanir á byggingarkostnaði og

framfærslukostnaði.
2. Skerðing á fjármagni til verkamannabústaða og óvissa um húsnæðislánakerfið í heild.

Þetta frumvarp þingflokks Alþýðubandalagsins er flutt til að svara þessum vanda og
meginefni þess er tekjuöflun að upphæð um 1,4 milljarðar króna á verðlagi ársins 1985. Er
gert ráð fyrir því að þessi sérstöku lög um húsnæðismál gildi í 5 ár. Afleiðingar þeirra yrðu:
1. Reistar yrðu 1000 íbúðir fyrir ungt fólk og aðra þá sem eru að byggja í fyrsta sinn með

lánum sem dugi fyrir 75% af byggingarkostnaði. Með þessu átaki ætti Byggingarsjóður
ríkisins að hafa aukið fjármagn til G-lána, auk þess sem sjóðurinn yrði minna háður
lánsfé á almennum markaði á þeim okurkjörum sem honum er nú gert að greiða.

2. Árlega fengju um 800 fjölskyldur beirra sem hafa byggt eða keypt eftir 1980 sérstök lán
til lengri tíma í stað þeirra skammtímalána á mörgum stöðum í bankakerfinu sem nú eru
að sliga fólk.

3. Húsnæðissamvinnufélögin fái 300 millj. kr. á ári og fulla aðild að Byggingarsjóði
verkamanna.

4. Aukið verði svigrúm Byggingarsjóðs verkamanna um 100 millj. kr. á ári til þess að
byggja leiguíbúðir.

5. Veittar verði 200 millj. kr. á ári til þess að möguleikar Byggingarsjóðs verkamanna til að
ráðast í nýbyggingar aukist frá því sem gert er ráð fyrir í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun
ríkisstjórnarinnar.

6. Verðtryggingu vaxta og afborgana húsnæðismálastjórnarlána verði frá og með gildis-
töku laga þessara hagað þannig að tekið verði mið af kaupgjaldsvísitölu eða
lánskjaravísitölu eftir því hvor er lægri á lánstímanum í heild eða innan lánstímans. Er
hér flutt sama tillaga og í stjórnarfrumvarpi um Húsnæðisstofnun ríkisins sem kom fram
á Alþingi í ársbyrjun 1983 en var þá stöðvað í neðri deild af stjórnarandstöðu
Alþýðuflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Þá er gert ráð fyrir því að eftirstöðvar verði
reiknaðar upp eftir lánskjaravísitölu og lánin lengd eftir þörfum sem nemur þessum
mismun. Þannig verði tryggt að greiðslubyrði afborgana og vaxta sem hlutfall af launum
aukist ekki.
Í fjárfestingar- og lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir 683 millj. kr.

lánveitingu Byggingarsjóðs verkamanna á þessu ári. Með frumvarpi þessu er talan hækkuð
um 300 millj. kr., í tæpan milljarð, auk þess sem verja skal 300 millj. kr. til húsnæðissam-
vinnufélaga sem nú eru ut angarðs í lánakerfinu. Þá er gert ráð fyrir því að 100millj. kr. verði
varið sérstaklega til leiguhúsnæðis,

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar 1985 gerir ráð fyrir alls 705 millj. kr.
til nýbygginga á vegum Byggingarsjóðs ríkisins á þessu ári. Ljóst er að frumvarp þetta mundi
hækka þá tölu verulega. Með því aukna fjármagni og öðrum ráðstöfunum á að vera unnt að ná
því markmiði frumvarps þessa að 1000 íbúðir verði byggðar á ári í 5 ár með 75% lánshlutfalli.
Í frumvarpinu er ekki ákvæði um tímalengd þessara lána en gert er ráð fyrir því að þau verði
til 31 árs eins og í núgildandi lögum og á það bæði við um lán samkvæmt fyrri og síðari
rnálsgr. 2. gr. ÞÓ gilda auðvitað aðrar almennar reglur um lán til verkamannabústaða.
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Fjármögnun byggingarsjóðanna hefur í allt of ríkum mæli beinst inn á óhagstæðar
brautir að undanförnu, jafnvel erlendar lántökur. því er í frumvarpinu byggt á þeirri
forsendu að byggingarsjóðirnir eflist verulega að eigin fé því allt það fé, sem gert er ráð fyrir
að afla, verður í formi framlaga til sjóðanna en ekki lána og nemur á 5 árum um 7
milljörðum króna.

Kosningaloforð stjórnarflokkanna, svo og kaflinn um húsnæðismál í stefnuyfirlýsingu
ríkisstjórnar Steingríms Hermannssonar, hafa reynst orðin tóm. Í stefnuyfirlýsingunni er
m. a. sagt að lán til þeirra sem byggja í fyrsta sinn skuli hækka í 80% af kostnaðarverði
staðalíbúðar og samsvarandi hækkun verði til þeirra sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð.
Tveggja til fjögurra manna fjölskylda, sem er að byggja sína fyrstu íbúð, getur nú fengið lán
úr Byggingarsjóði ríkisins sem nemur 29,1 % af kostnaðarverði staðalíbúðar en kaupi sama
fjölskylda íbúð fær hún að láni 11 ,5% af kostnaðarverði þessarar sömu staðalíbúðar. Sé
miðað við vísitöluíbúð er þetta hlutfall heldur hagstæðara eða u. þ. b. 18%.

Þannig hefur nú farið um efndir á þessum loforðum en því til viðbótar hefur orðið mikill
dráttur á afgreiðslu lána frá Húsnæðisstofnun sökum fjárvöntunar og viðskiptamenn
stofnunarinnar hafa því iðulega lent í vandræðum vegna svikinna loforða ríkisstjórnarinnar.
Ofan á þetta bætist svo að félagslega íbúðabyggingakerfið hefur verið skorið niður við trog
af ríkisvaldinu og því gert ókleift í raun að standa við lögboðið hlutverk sitt.

Í samstarfsgrundvelli Alþýðubandalagsins, sem kom út fyrir síðustu alþingiskosningar,
er talað um átak í húsnæðismálum á næstu 5 árum til að byggja hóflegt húsnæði fyrir ungt
fólk og þá sem eru að tryggja sér húsnæði í fyrsta sinn. Frumvarp það, sem hér er flutt, er í
samræmi við þá stefnu sem þar er mörkuð.

Fylgiskjal I.

Samstarfsgrundvöllur Alþýðubandalagsins fyrir alþingiskosningarnar 1983
(kafli um húsnæðismál):

III. FRAMFARIR Í HÚSNÆÐISMÁLUM
Íbúðir fyrir ungt fólk.

Næstu 5 ár starfi sérstakur sjóður - "Íbúðir fyrir ungt fólk" - sem fjármagni hóflegt
húsnæði fyrir ungt fólk og þá sem eru að tryggja sér húsnæði í fyrsta sinn. Fjármagn sjóðsins
komi með auknu framlagi lífeyrissjóða, með lögbundinni þátttöku bankakerfisins í
húsnæðislánakerfinu og sérstakri tekjuöflun í þessu skyni.

Ný eignaform.
- kaup/leigusamningar
- hlutaeign.

Húsnæðislán verði greidd út í tvennu lagi.

Félagslegar íbúðabyggingar.
Þriðjungur íbúða verði á félagslegum vettvangi
- íbúðir fyrir aldraða.
- leiguíbúðir.
- námsmannaíbúðir .

Aukin hlutdeild byggingarsamvinnufélaga
þannig að byggðar verði fleiri minni ódýrar íbúðir.
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Fylgiskjal II.

STEFNUYFIRL ÝSING RÍKISSTJÓRNAR
STEINGRÍMS HERMANNSSONAR

(Kafli um húsnæðismál.)
Lán Byggingarsjóðs ríkisins til þeirra sem byggja í fyrsta sinn hækki um næstu áramót.

Jafnframt verði húsnæðislánakerfið eflt svo á næstu árum að lán þessi geti numið allt að 80%
af byggingarkostnaði staðalíbúðar. Samsvarandi hækkun verði til þeirra sem kaupa íbúð í
fyrsta sinn.

Fylgiskjal III.

Kosningastefnuskrá Sjálfstæðisflokksins 1983
(kafli um húsnæðismál):

EIGN FYRIR ALLA - ÁTAK Í HÚSNÆÐISMÁLUM
Á síðustu missirum hafa almennar húsbyggingar dregist stórlega saman og framkvæmd-

ir færst æ meira yfir á svið verkamannabústaða og bygginga á vegum opinberra aðila.
Orsakirnar eru annars vegar versnandi efnahagur og lífskjör en hins vegar lánsfjárskortur og
beinar aðgerðir stjórnvalda.

Sjálfstæðisflokkurinn telur þessa þróun óæskilega og stefnir að því að allir geti eignast
og búið í eigin húsnæði. Hann mun beita sér fyrir eftirfarandi aðgerðum í húsnæðismálum:
1. Efldir verði tekjustofnar Byggingarsjóðs ríkisins svo að almenn íbúðarlán hækki

nægilega til þess að almenningi sé kleift að koma sér upp eigin íbúð með þeim
lánskjörum sem staðið verður undir af venjulegum launatekjum. Þeir sem eru að
eignast sína fyrstu íbúð fái 80% lán með betri kjörum en aðrir.

2. Verkamannabústaðakerfið verði bundið við þarfir hinna efnaminnstu er fái nægilega
aðstoð til að koma sér upp eigin íbúð.

3. Leiguíbúðum sé markaður ákveðinn rammi innan húsnæðislánakerfisins.
4. Sérstakt átak verði gert í byggingu þjónustuíbúða fyrir aldraða og öryrkja. Öldruðum

verði auðvelduð eignaskipti á íbúðarhúsnæði.
5. Sérstakar skattaívilnanir verði veittar þeim einstaklingum sem leggja reglulega fé inn á

bundna reikninga. Sú aukning frjáls sparnaðar, sem af þessu hlýst, sé notuð til að
standa undir auknum þörfum húsnæðislánakerfisins.
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Fylgiskjal IV.

Kosningastefnuskrá Framsóknarflokksins 1983
(kafli um húsnæðismál):

SAMHLIÐA VERÐI LÖGÐ ÁHERSLA Á SÓKN
TIL BETRA MANNLÍFS

• Fullt jafnrétti kynja til starfa, launa og lífshamingju verði tryggt.
• Allar konur njóti sama fæðingarorlofs.
• Húsnæðislán nemi 80% af byggingarkostnaði og verði til 42 ára.
• Lögð verði rík áhersla á umhverfisvernd, aðstöðu til útivistar og íþrótta.
• Íslendingar leggi ákveðnir lóð sitt á vogarskál friðar í heiminum með skeleggri

baráttu fyrir afvopnun og takmörkun kjarnorkuvopna.

Fylgiskjal V.

UPPHÆÐIR F- OG G-LÁNA
(Upplýsingar frá Húsnæðisstofnun dags. 15. janúar s.l.)

BYGGINGARSJÓÐUR RÍKISINS

Lán vegna fokheldra íbúða janúar/mars 1985.

Staðall: Fjölskyldustærð: Kostnaðarverð staðalíbúða. Lán:

II
III
IV

2-4
5-6
7-

2 064 976,50 kr.
2623351,15 kr.
3 066 766,25 kr.
3 542 763,90 kr.

601000 kr.
763000 kr.
892000 kr.

1 031 000 kr.

Kostnaðarverð staðalíbúða án opinberra gjalda.

BYGGINGARSJÓÐUR RÍKISINS

Lán til kaupa á notuðum íbúðum, G-Ián.

Staðall: Fjölskyldustærð: Íbúðaskipti: Fyrstu kaup:

II
III
IV

1
2-4
5-6
7-

90000 kr.
115 ()()O kr.
135 000 kr.
155 ()()Okr.

225 ()()O kr.
290 ()()O kr.
340000 kr.
390000 kr.

Lánsupphæðir eru óbreyttar frá október 1983.
Kostnaðarverð vísitöluíbúðar er u. þ. b. 1600 000 kr.
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Fylgiskjal VII.

RAUNTEKJUÁKV ÆÐI Í DANSKA VERÐTRYGGINGARKERFINU

(Greinargerð. )

Í Danmörku var árið 1982 tekin upp full verðtrygging vissra tegunda opinberra
húsnæðislána. Lög þessi voru samþykkt í danska þinginu í mars 1982 (Lov nr. 81 af 17. marts
1982 om indeksregulerede realkreditlán) og tóku gildi 1. apríl það ár. Til þess að koma í veg
fyrir að neikvæð launaþróun leiði til stórlega aukinnar skuldabyrðar lánþega er að finna í
dönsku lögunum sérstakt rauntekjuákvæði (reallensklausul). Um þetta ákvæði segir orðrétt
í bæklingi útgefnum af nefnd á vegum danska húsnæðisráðuneytisins:

"Rauntekjuákvæði felur það í sér að í þeim tilfellum, þegar verðlagsvísitala (nettopris-
indekset) hækkar á hálfsársgrundvelli örar en vísitala tímakaups iðnverkafólks (timelensind-
ekset for industriens arbejdere), þá miðast ákvörðun endurgreiðslna lántakenda við
kaupvísitölu. Sömuleiðis er kaupvísitala notuð ef hún á tíma verðhjöðnunar lækkar meira en
verðvísitala. Útreikningur lánagreiðslna miðað við 1. janúar hvert ár, sem tekur gildi í
júnímánuði þar næst á eftir, er gerður á grundvelli framvindu hinna tveggja vísitalna
tímabilið frá nóvember til maí. Frá 1. júlí eru greiðsluútreikningarnir, sem taka gildi 1.
desember, miðaðir við tímabilið maí til nóvember.

/Við athugun nefndarinnar fyrir árabilið 1971-82 hefur það sýnt sig að hækkun
kaupvísitölu á hálfsársgrundvelli er árstíðabundin þar sem hækkun hennar er venjulega örari
frá nóvember til maí en frá maí til nóvember. Slík árstíðasveifla á sér hins vegar ekki stað
hvað verðvísitöluna áhrærir.

Hvað snertir þá stöðnun í þróun rauntekna sem verið hefur fyrir hendi síðan 1980 þá
kynni ójöfn launaþróun að hafa vissa tilhneigingu til þess að setja rauntekjuákvæðið "í
samband" miðað við hálfsárstímabil og þar með lengja afborgunartíma lánanna - sú aðferð
er notuð í þessu kerfi að sé gefin eftir greiðsla vegna rauntekjuákvæðisins þá bætist
upphæðin, sem frestað er, við höfuðstólinn og greiðist þá eftir lok lánstímans (innskot
þýðanda) - jafnvel þó að á grundvelli heilla ára sé sig á rauntekjum bæði minna og
sjaldgæfara.

Útreikningar á hækkun kaupvísitölu á grundvelli heilla ára gefur mun jafnari þróun en
þegar miðað er við hálfsárstímabil. Þegar gerður er samanburður við verðvísitölu á sama
hátt á heilsársgrundvelli verður það sjaldgæfara að sig mælist í rauntekjum en þegar notuð er
hálfsársviðmiðun sem er næmari á sveiflur.

Í því skyni að forðast árstíðabundin áhrif rauntekjuákvæðisins mætti því hugsanlega
takmarka gildistöku ákvæðisins við það þegar rauntekjusig verður, miðað við heilsárstíma-
bil.

Annar valkostur væri sá að framkvæma leiðréttingu á árstíðarsveiflu kaupvísitölunnar .
Vinnsla slíkrar "árstíðasveifluleiðréttrar" kaupvísitölu krefst hins vegar nánari tæknilegrar
og tölfræðilegrar athugunar. Nauðsynlegt er því að undirstrika að vísitölutrygging raungildis-
lána og raungildisskuldabréfa verður að tengjast fastákveðnum vísitölum sem reiknaðar eru
samkvæmt skýrt skilgreindri aðferð.

Nefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu að þegar ekki er unnt að fá fram samstíga
þróun verðlags-/launahreyfinga við vísitölubindingu þá ætti gildistaka rauntekjuákvæðisins
að takmarkast við það þegar ekki er um að ræða einungis tímabundna og tilviljunarkennda
sveiflu".

(Þýtt úr "OvervejeIser om indeksfinansiering (Redegerelse fra det af boligministeren fra den 3. november 1983
nedsatte indeksfinansíeringsudvalg", bls. 22-23. Boligministeriet, mars 1983.)
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Fylgiskjal VIII.

Alþýðubandalagið í Reykjavík:

TILLÖGUR TIL ÚRBÓTA Í HÚSNÆÐISMÁLUM

(Unnið af starfshópi ABR haustið 1983: Einar Matthíasson hópstjóri, Auður Styrkársdóttir ,
Ingi Valur Jóhannsson og Sigurður Einarsson.)

Inngangur.
Þar eð umræður um húsnæðismálin hafa verið mjög ofarlega á baugi undanfarið, og

jafnvel leitt til aðgerða eins og kunnugt er, þótti rétt að skipaður yrði starfshópur á vegum
Alþýðubandalagsins í Reykjavík þar sem fjallað yrði um húsnæðismálin í sem víðastri
merkingu, og er þá átt við ekki einungis það er snýr að íbúum höfuðborgarsvæðisins heldur
að landsmönnum öllum.

Sem flokkur félagslegra úrlausna, sem Alþýðubandalagið telst vera, mótuðust þær
umræður, er áttu sér stað innan hópsins, að sjálfsögðu í þá átt að leita úrræða er komi alþýðu
manna, og þá sérstaklega hinum verr settu í þjóðfélaginu, til góða, svo sem láglaunafólki.
öldruðum og öryrkjum auk námsmanna og ungu fólki sem er að hefja búskap. Þar sem mjög
mörg atriði komu inn í umræðurnar og af mörgu var að taka þótti rétt að takmarka tillögur
hópsins við þrjá meginþætti, þ. e.: félagslegt framtak í húsnæðismálum. endurskipun
fjármögnunar og lánamála og fasteignamarkaðinn sem ekki hvað síst þarfnast endurskoðun-
ar við. Það er von þeirra er að þessu hafa starfað að flokksfélagar taki þessar tillögur hópsins
til umræðu og fjalli um þær fordómalaust og reyni að koma þeim á framfæri við sem flesta en
með því teljum við að markmiðum, sem byggjast á félagslegum lausnum, verði best náð.

Áhersluatriði.
Húsnæðishópur Alþýðubandalagsins í Reykjavík telur að við stefnumörkun flokksins í

húsnæðismálum beri einkum að leggja áherslu á neðangreind atriði:
l. Húsnæði er félagslegt réttindamál á borð við t. d. menntun og heilbrigðisþjónustu.

Höfuðatriði félagslegrar húsnæðisstefnu er að skipting húsnæðis milli þegna landsins
miðist sem mest við þarfir þeirra en fari ekki eingöngu eftir kaupmætti.

2. Markmið húsnæðislánakerfisins skal vera að ná sem mestum jöfnuði milli landsmanna
varðandi húsrými og húsnæðiskostnað en hvoru tveggja er nú mjög misskipt milli
þjóðfélagshópa og kynslóða. Val skal vera um eignarhaldsform. þannig að allir geti
komist í öruggt húsnæði.

3. Stefna ber að því að húsbyggingar miðist mest við þarfir þegnanna, en nú og á næstu
árum mun þörfin verða mest fyrir litlar íbúðir. Skipulag íbúðahverfa taki mið af þörfum
ólíkra þjóðfélags- og aldurshópa, þannig að ekki komi til einangrunar hópa í
mismunandi hverfum eins og nú stefnir í.

4. Leggja ber áherslu á félagsleg íbúðarform. Þar má nefna verkamannabústaði, byggingu
leiguíbúða (á almennum markaði, á vegum sveitarfélaga, félagasamtaka eða sjálfs-
eignarstofnana), námsmannaíbúðir , byggingarsamvinnufélög. húsnæðissamvinnufélög.
íbúðir fyrir aldraða og fatlaða.
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5. Húsnæðislánamarkaðurinn verði samræmdur þannig að fjármagn til húsnæðis verði
betur nýtt en nú er. Húsnæðislánin þurfa að stórhækka.

6. Efla skal sparnað í þágu húsnæðislánakerfisins. Í stað núverandi skyldusparnaðar
ungmenna 16-26 ára komi 8% sparnaður 18-24 ára ungmenna og felldar niður allar
undanþágur. Einnig verði komið á fót almennum og tímabundnum sparnaði vegna
fjármögnunar íbúðakerfisins.

7. Fasteignamarkaðurinn verði tekinn til endurskoðunar með það fyrir augum að hann
verði betur fær um að sinna hlutverki sínu en nú er. Ákveðnari reglur verði settar um
starfsemi fasteignasala sem auki skyldur þeirra og geri þær ábyrgari.

8. Útborgun í eldri íbúðum verði lækkuð í 30-40 prósent og eftirstöðvar lána greiddar á
löngum tíma. Réttlætanlegt er að grípa til þvingandi opinberra aðgerða í þessum
tilgangi, svo sem með hertum reglum útlána úr Byggingarsjóði ríkisins þannig að lán
verði ekki veitt nema útborgun íbúðar sé sannanlega 30---40 prósent af heildarverði.
Benda má á að vegna hinnar háu útborgunar og skamma lánstíma, sem hér gildir nú, er
þörf kaupenda fyrir opinbert lánsfjármagn miklu meira en eðlilegt er. Á yfirstandandi
ári myndi t. d. lækkun útborgunar úr 75 prósentum í 50 prósent jafngilda 800 milljón
króna opinberu láni til kaupenda.

9. Tekin verði upp ráðgjöf í fjármálum er tengjast húsnæðiskaupum t. d. á vegum
Húsnæðisstofnunar og bankanna.

Io. Komið verði til móts við vanda fólks í dreifbýli þegar það vegna veikinda eða sveiflna í
atvinnulífi verður fyrir verulegum eignamissi við búferlaflutninga.

Þættir til grundvallar í stefnumótun.
Húsnæðishópur ABR telur að stefna í húsnæðismálum eigi að grundvallast á því að

húsnæði sé félagslegt réttindamál á borð við t. d. menntun og heilbrigðisþjónustu. Markmið
húsnæðislánakerfisins skal vera að ná sem mestum jöfnuði milli landsmanna varðandi
húsrými og húsnæðiskostnað. Höfuðatriði félagslegar húsnæðisstefnu er að skipting
húsnæðis milli þegnanna miðist sem mest við þarfir þeirra, en fari ekki eingöngu eftir
kaupmætti fólks á markaðnum. Bæði húsrými og húsnæðiskostnaði er nú mjög misskipt milli
þjóðfélagshópa og kynslóða. Láglaunafólk og hópar á borð við einstæðar mæður, ungt fólk,
öryrkja og aldraða eru mjög afskipt á húsnæðismarkaðnum.

Núverandi ástand í húsnæðismálum bitnar án vafa harðast á börnunum. Fólk þarf að
basla við að sinna einni af frumþörf sinni - húsnæðisþörfinni - á sama tíma og fjölskyldan
stækkar og ekki er önnur lausn á þeim málum nú en báðir foreldrar vinni utan heimilis og þá
oft á tíðum mikla vinnu af beggja hálfu. Börn þurfa mestrar umhyggju og umönnunar við
fyrstu æviárin. en foreldrar eru flestir sviptir möguleikum til að veita þessa umönnun sem
ætti þó að vera réttur bæði barna og foreldra. Þótt uppbygging dagvistarstofnana sé
tvímælalaust börnum og konum í hag getur það vart verið stefna samfélagsins að konur
eignist börn til þess að sjá um að ekki verði auð pláss á þeim stofnunum. Núverandi ástand
virðist þó benda í þá átt.

Verst bitnar ástandið á láglaunafólki og einstæðum mæðrum og börnum þeirra.
Hlutskipti meginþorra þessara barna er flækingur milli borgarhverfa í misgóðum leiguíbúð-
um sem skapar óhjákvæmilega rótleysi og öryggisleysi með börnunum. Verkamannabú-
staðakerfið hefur veitt hluta þessa stóra hóps úrlausn, en því miður eru hinir fleiri sem hafa í
engin hús að venda. Þeirra hlutskipti í lífinu er þrotlaus vinna, ótryggt húsnæði, lítið sem
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ekkert fjölskyldulíf og sífellt öryggisleysi vegna afkomu og ekki síst húsnæðismála. Afkoma
þessa stóra hóps Íslendinga hlýtur að vera áhyggjuefni allra er íhuga vilja samfélagsmál.
Þessa afkomu mætti stórbæta með úrbótum í húsnæðismálum.

. Konur hafa löngum haft orð á því að þær ættu að geta valið milli þess að sinna heimili og
vinna utan heimilis - jafnvel að sameina mætti hvort tveggja með góðu móti. Fæstum
konum stendur slíkt val til boða; konur verða að vinna utan heimilis og eiga húsnæðismálin
þar drjúgan hlut að máli. Að loknum löngum vinnudegi utan heimilis taka barnauppeldi og
heimilisstörf við, en ýmsar kannanir sýna að íslenskar konur gegna flestum heimilisstörfum
nær einar á sínum heimilum. Jafnþrotlaus vinna slítur konum langt um aldur fram en slíkt
hefur aldrei verið talinn álitsauki í nokkru samfélagi, a. m. k. ekki þeim er siðuð vilja
kallast. Innanhússmál sín verða konur að leysa á eigin spýtur en samfélagið getur og ber
raunar skylda til að koma til móts við samfélagsþarfir kvenna með því t. d. að koma
sæmilegu skikki á húsnæðismálin og fjármögnun þeirra.

Skipulag borga og bæja þarf að taka meira mið af þörfum kvenna, barna, aldraðra og
fatlaðra en þau hafa fram til þessa gert. Þetta eru þeir hópar sem hvað mest eru háðir
nánasta umhverfi en einnig þeir hópar sem minnst áhrif hafa haft á skipulagsmál. Við
uppbyggingu hverfa ber að hafa alla hópa þjóðfélagsins í huga og stefna að því að
uppbygging hverfanna verði sem jöfnust og félagsleg þjónusta sé til staðar um leið og fyrstu
íbúarnir flytjast í hverfin.

Nauðsynlegt er að vekja athygli á því mikla öryggisleysi sem húseigendur í dreifbýli eiga
við að búa. Byggingarkostnaður húsnæðis þeirra er ekki umtalsvert lægri en á höfuðborgar-
svæðinu, en söluverð þess hins vegar miklu lægra. Ekki er óalgengt að söluverð sé 45-65
prósent af byggingarkostnaði og enn lægra í mörgum litlum þéttbýlisstöðum og til sveita. Þá
má geta þess að fólk sem þarf að flytjast búferlum af atvinnuástæðum tapar oft miklum hluta
eigna sinna. Sama er oft uppi á teningnum þegar snögg veikindi eða aðrar óhjákvæmilegar
flutningsástæður koma upp. Lagt er til að leitað verði ráða við vanda fólks í dreifbýli þegar
það vegna veikinda eða sveiflna í atvinnulífi verður fyrir verulegum eignamissi við
búferlaflutninga.

Tryggja þarf öllum húsnæðisöryggi á eðlilegum kjörum óháð búsetu og því hvort fólk
vill kaupa, leigja eða byggja. Í þessu skyni þarf að:

- auka félagslegt framtak í húsnæðismálum;
- endurskipuleggja húsnæðislánakerfið;
- endurskoða lög um fasteignasölur og breyta viðskiptaháttum á fasteigna-

markaðnum.

Félagslegt framtak í húsnæðismálum.
Til að ná fram jöfnuði í húsnæðismálum þarf að auka félagslegt framtak en með því er

unnt að ná fram meiri hagkvæmni í framkvæmdum og betri nýtingu fjármagns. Langt er
síðan menn komu auga á að einungis með þessum hætti mætti leysa eina af frum þörfum
mannsins sem húsnæði telst vera og tryggja sómasamlegt húsnæði og þar með öryggi með því
að stofna til hópsamvinnu við aðra er voru í svipaðri aðstöðu. Síðan hefur þessi hópsamvinna
þróast yfir í formleg almannasamtök sem hafa haft forgöngu um að byggja íbúðarhúnæði
fyrir félagsmenn sína og oftar en ekki hafa slík samtök verið í beinum tengslum við
verkalýðsfélög eða starfshópa á vinnustöðum. Nú kallast þessi samtök byggingasamvinnufé-
lög, húsnæðissamvinnufélög eða verkamannabústaðir. Fullyrða má að hefði slíkra félaga
ekki notið við hefði ekki verið hægt að útvega öllum þeim fjölmörgu launamönnum, er í dag
búa í slíkum íbúðum, sómasamlegt húsnæði.

Öll hafa þessi félög það sameiginlegt að húsnæðið er selt félagsmönnum á kostnaðar-
verði. Slíkar framkvæmdir hljóta að vera þjóðhagslega hagkvæmar og ætti því að veita þeim
meiri. fyrirgreiðslu varðandi lán og lóðir heldur en hinum sem hafa húsbyggingar að
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gróðavegi. Sumar ríkisstjórnir og sveitarfélög hafa hins vegar lagt stein í götu þessara aðila
til að hefta framgang þeirra. Á næstu árum mun stór hópur ungs fólks koma á
húsnæðismarkaðinn og á sama tíma hefur vaknað áhugi hjá eldra fólki að huga að þægilegu
húsnæði í ellinni og minnka við sig. Almennt er viðurkennt að mikil þörf sé á litlum íbúðum
á næstu árum. Með þeirri efnahagsstefnu, sem fylgt er í dag, er nánast ófært að leysa þessa
þörf nema með félagslegu átaki.

Hingað til hafa byggingasamvinnufélög og verkamannabústaðir reynt að leysa þarfir
þessara hópa, en þó hver í sínu lagi, og hefur eftirspurnin yfirleitt verið miklu meiri en
framboðið á íbúðum. Þrátt fyrir þetta hefur þessum aðilum ekki verið séð fyrir nægum
lóðum til að geta haldið uppi eðlilegri og samhangandi starfsemi. Þetta hefur leitt til mikillar
óhagkvæmni í fjárfestingum og minni nýtingar á tækjum og þekkingu en eðlilegt getur talist.

Þrátt fyrir mikla þörf munu Verkamannabústaðir í Reykjavík hefja framkvæmdir við
aðeins 200 íbúðir á þessu ári og hinu næsta. Fjórir til fimm umsækjendur eru um hverja
íbúð sem bendir til að byggja þurfi a. m. k. þúsund slíkar íbúðir á ári hverju. Hlutur
byggingasamvinnufélaga hefur verið heldur meiri, einkum á árunum 1968---78, en á allra
síðustu árum hefur hlutur þeirra farið minnkandi og þó sérstaklega s. I. 2 ár. Stefna
borgaryfirvalda í Reykjavík hefur leitt til meiri samdráttar í byggingu fjölbýlishúsa sem
kemur sérstaklega niður á félagslegum samtökum er standa í framkvæmdum fyrir þá sem eru
að' eignast sitt fyrsta húsnæði. Þessi "kreppa" byggingasamvinnufélaganna hefur þó leitt af
sér þann jákvæða hugsunarhátt að þau hafa reynt að ná saman, m. a. með því að stofna til
samtaka byggingasamvinnufélaga og ber að styðja allar tilraunir í þá átt.

Bent hefur verið á aðra leið í átt að sama marki en það er stofnun húsnæðissamvinnufé-
lags. Slík félög eru vel þekkt í öðrum löndum, m. a. á Norðurlöndunum, og þar hafa þau
haft forgöngu um byggingu íbúðarhúsnæðis sem félagsmenn eiga og reka í sameiningu.
Félögin eru öllum opin gegn greiðslu félagsgjalds og er þátttaka í byggingaráfanga háð
ákveðnu stofnframlagi sem veitir rétt til búsetu. Þessi réttur er til ótímabundinna afnota af
því húsnæði sem viðkomandi hefur fengið með greiðslu síns stofnframlags. Þetta húsnæðis-
samvinnuform gerir fólki kleift að komast í húsnæði á mjög viðráðanlegum kjörum. Tilurð
húsnæðissamvinnufélaga léttir þrýstingi af leigumarkaðnum og opinbert fjármagn til
byggingarframkvæmda helst til frambúðar innan hins félagslega húsnæðiskerfis. Ekki er
verið að fjármagna sömu íbúðina 3--4 sinnum eins og á hinum frjálsa sölumarkaði. Hér er
um ótvíræðan kost að ræða og þjóðfélagslegan hag og eykur jafnframt nýtingu þess
fjármagns er hið opinbera veitir til húsnæðismála.

Aðeins með því að styðja við bakið á félagslegum íbúðaframkvæmdum verður unnt að
leysa þann hnút sem húsnæðismálin eru nú komin í og markaðskerfið hefur hingað til átt að
leysa en hefur aðeins haft í för með sér skipulagsleysi í fjárfestingum, mikið öryggisleysi og
ómælda vinnu húsbyggjenda og -kaupenda og mikið félagslegt ranglæti.

Til að ná sem best fram kostum hins félagslega íbúðaforms er lagt til:
- að komið verði á betri samvinnu milli hinna einstöku aðila svo sem byggingasam-

vinnufélaga, verkamannabústaða, húsnæðissamvinnufélaga og Húsnæðisstofnunar
til að samræma og auka nýtingu "á reynslu, tækjakosti og fjármagni;

- að beina tilmælum til sveitarfélaga að auka lóðaúthlutanir til aðila með félagslegar
framkvæmdir, þannig að stöðugt verði nægjanlegt framboð af lóðum og fram-
kvæmdir falli því ekki niður um lengri eða skemmri tíma;

- að auka þátttöku væntanlegra byggjenda og kaupenda í skipulagningu íbúðahverfa,
þannig að fleiri fái íbúð við hæfi og móti um leið það umhverfi sem þeir eiga að búa í
og búa við og skapi jafnframt nánari tengsl.
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Endurskoðun lánakerfis.
Lánsfjármögnun íbúða er nú dreifð á margar hendur og möguleikar fólks til

fjárútvegunar afar mismunandi. Lánsfé er sótt til Húsnæðisstofnunar, lífeyrissjóða og
banka. Þessi skipan mála hefur marga ókosti í för með sér. Erfitt er að sjá fyrir
heildarfjárútvegun eða tryggja nægilegt fjármagn áður en kaup eru gerð eða byggingarfram-
kvæmdir hefjast. Dreifing lánamarkaðarins kemur í veg fyrir að hægt sé að nota lánveitingar
til að knýja fram meiri hagkvæmni í byggingum og lægri húsnæðiskostnað. Enn fremur er
erfitt að koma við eftirliti með fjárfestingum í íbúðabyggingum. Þetta síðarnefnda ber að
gaumgæfa sérstaklega þegar haft er í huga að s. I. ár hefur stærð nýbygginga aukist verulega.
Eðlilegt hlýtur að teljast að lánakerfið verði ekki notað til bygginga óhófsíbúða.

Núverandi kerfi mismunar landsmönnum mjög. Möguleikar á bankalánum eru háðar
samböndum eða harðfylgi við bankastjóra. Yfir 90 lífeyrissjóðir eru starfandi i landinu og
veita þeir sjóðfélögum veðlán til húsnæðisöflunar en lánsfjárhæðir og kjör eru mjög
mismunandi eftir sjóðum. Í þessu sambandi má einnig nefna að algengt er að foreldrar nýti
lánsrétt fyrir börn sín þannig að sumir eiga kost á allt að 2-3 lífeyrissjóðslánum en aðrir fá
eitt eða jafnvel ekkert (námsfólk og heimavinnandi húsmæður). Flest bendir til þess að
samræming lífeyriskerfisins yrði mjög til hagsbóta og þá helst fyrir alþýðuheimili landsins. Ef
komið yrði á fót sameiginlegum lífeyrissjóði allra landsmanna mætti ná meiri jöfnuði í
fjármögnun íbúða.

Brýn nauðsyn er á að þátttaka lánaaðila í fjármögnun íbúða verði samræmd. Samræmd
og endurskoðuð skipan húsnæðislána gæti sem best orðið með þeim hætti að Húsnæðisstofn-
un ríkisins yrði einhvers konar húsnæði=lánasjóður og tæki yfir starfsemi veðdeildar
Landsbanka Íslands. Nýskipan húsnæðislánakerfisins með virkri tengingu lífeyrissjóðakerf-
isins og lánastarfsemi hins opinbera ásamt almennum sparnaði í sameiginlegum húsnæðis-
lánasjóði gæfi möguleika á öflugri heildarstjórnun húsnæðismála og meiri jöfnuði meðal
landsmanna.

Hlutur innlánsstofnana í þessu samræmda kerfi gæti verið að annast meginhluta
fjármögnunar meðan á framkvæmdum stendur - er íbúð eða stærri framkvæmdir eru
samþykktar lánshæfar hjá húsnæðislánasjóðnum verði greið leið að framkvæmdafé hjá
innlánsstofnunum skv. föstum reglum eða samningum.

Þátttaka lífeyrissjóða, eða öllu heldur lífeyrissjóðs landsmanna, í sameiginlegri fjár-
mögnun húsnæðismála á vegum húsnæðislánasjóðsins gæti verið á þann hátt að vextir hjá
húsnæðislánasjóðnum yrðu lægri en nú tíðkast hjá sjóðunum. Vextina má lækka án þess að
útgjöld ríkisins aukist verulega með því að fella niður hina óbeinu niðurgreiðslu á
húsnæðiskostnaði sem felst í skattaafslætti vegna vaxtagreiðslna. Þar sem hið opinbera
aðstoðar við húsnæðisöflun með skattaafslætti dreifist aðstoðin mjög ójafnt meðal þegn-
anna; þannig hefur t. d. komið í ljós í Finnlandi og Svíþjóð að þessi aðstoð hefur farið
ríflegast til hátekjufólks. Þetta hefur einnig leitt til mismunar milli leigjenda og eigenda
varðandi húsnæðiskostnað.

Meginþættir þess nýja fyrirkomulags, sem húsnæðishópur ABR telur rétt að tekið verði
upp, eru þessir:

Húsnæðislánakerfið verður tengt saman í forsjá húsnæðislánasjóðs. Sameiginlegur
lífeyrissjóður allra landsmanna veitir stærstum hluta ráðstöfunarfjár farveg til sjóðfélaga
fyrir milligöngu húsnæðislánasjóðsins. Til jöfnunar á húsnæðiskostnaði verða vextir
húsnæðislánasjóðsins greiddir niður en í þess stað hætt að veita skattaafslátt vegna
húsnæðisöflunar sem mest kemur hátekjufólki til góða nú. Mikilvægt er að efla sparnað í
þágu húsnæðislánakerfisins. Núverandi skipan skyldusparnaðar ungmenna er um margt
óhentug því að lítill hluti árlegrar innheimtu er geymdur til lengri tíma. Lagt er til að
fyrirkomulaginu verði breytt þannig að skyldusparnaður verði bundinn við t. d. 8 prósent
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launa í stað 15 prósent og sparnaðartímabilið miðað við t. d. 1~24 úra ungmenni. Engar
undanþágur verði veittar. Hvatt verði til viðbótarsparnaðar skyldusparenda með t. d. hærri
lánum sem umbun. Þá er einnig lagt til að komið verði á fót almennum og tímabundnum
skyldusparnaði vegna fjármögnunar íbúða.

Fasteignamarkaðurinn.
Það fyrirkomulag, sem verið hefur á sölu fasteigna hér á landi, hefur reynst illa.

Fullyrða má að van þróaður fasteignamarkaður sé eitthvert mesta vandamál þeirra sem eru
að leita sér að íbúð til leigu eða kaups. Fasteignasalar hafa ekki reynst þess megnugir að
viðhalda heilbrigðum viðskiptakjörum á fasteignamarkaði hérlendis. Mismunur þeirra
greiðslukjara, sem boðin eru hér á landi og í öðrum löndum, er með ólíkindum.
íbúðarkaupandi á Íslandi þarf að hafa 400--600 prósentum meira fé handhært til að geta
keypt íbúð heldur en kaupandi í nágrannalöndum okkar. Fasteignasalar eru nánast
ábyrgðarlausir og hafa litlar skyldur gagnvart umbjóðendum sínum. Fólk, sem hlunnfarið er
í viðskiptum á fasteignamarkaði, á sjaldnast möguleika á að leita réttar síns gagnvart
fasteignasölum ef þær eiga í hlut.

Til merkis um þýðingu fasteignamarkaðarins má nefna að helmingi fleiri íbúðir eru
seldar á frjálsum markaði hér á landi ár hvert en byggðar eru og þetta hlutfall mun vera
vaxandi.

Það sem stefna ber að í þessum málaflokki er eftirfarandi:
- Ákveðnar reglur verði settar um starfsemi fasteignasala sem auki skyldur þeirra og

geri þær ábyrgari fyrir gerðum sínum (t. d. með því að skylda þær til að kaupa
ábyrgðartryggingu) .

- Opinberum aðila verði gert að fylgjast með starfsaðferðum fasteignasala og gefa út
reglur um þær.

- Lögð verði áhersla á að beina viðskiptavenjum á fasteignamarkaði inn á það sem
eðlilegt má teljast fyrir svo stórar eignir. Útborgun verði lækkuð í t. d. 3(}-40
prósent og eftirstöðvar lána greiddar á það löngum tíma að greiðslubyrði verði
eðlileg. Þessu markmiði sé fyrst og fremst náð með því að auka það lán sem seljandi
eignar veitir og veita það til lengri tíma.

- Réttlætanlegt er að grípa til þvingandi opinberra aðgerða í þessum tilgangi, svo sem
með hertum reglum á úthlutun lána úr Byggingarsjóði ríkisins til eldra húsnæðis,
þannig að lán verði ekki veitt nema útborgun íbúðar sé sannanlega 3(}-40 prósent af
heildarverði. Í þessu sambandi má taka fram að telja verður að þeim eigendum
fasteigna, sem keyptu þær á óverðtryggðum verðbólgukjörum með neikvæðum
vöxtum, beri siðferðileg skylda til að lána því unga fólki sem nú þarf að greiða fullt
verð fyrir sínar íbúðir.

- Benda má á að vegna hinnar háu útborgunar og hins skamma lánstíma sem gildir hér
nú er þörf kaupenda fyrir opinbert lánsfjármagn miklu meiri en eðlilegt er. Á
yfirstandandi ári mundi lækkun útborgunar úr 75 prósentum í 50 prósent jafngilda
800 milljóna króna opinberu láni til kaupenda.

Núverandi ástand - Hvert stefnir?
Á árabilinu 196&-1970 var meðalstærð íbúða í byggingu 433 rúmmetrar. Árið 1981 var

meðalstærðin 540 rúmmetrar.
Árið 1975 var tæplega helmingur allra íbúða í Reykjavík fjögurra herbergja eða stærri.

Nú eru 27,1 prósent íbúða í Reykjavík fimm herbergja og stærri.
Mikið og veglega hefur verið byggt hér á landi á undanförnum árum.
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Athuganir sýna hins vegar að nýting á húsrými er mjög léleg. Flest bendir til þess að á
næstu árum þurfi að leggja áherslu á byggingu minni íbúða. Helstu skýringarþættir eru
þessir:

Meðalstærð fjölskylduheimila hefur farið minnkandi undanfarin ár. Nefna má sem
dæmi að árið 1964 var meðalstærð fjölskylduheimila í Reykjavík 3,4 einstaklingar en 2,9 árið
1982.

Hjónavígslum hefur farið fækkandi allt frá árinu 1974.
Tíðni lögskilnaða hefur aukist um 125 prósent frá 1961 til 1981. Árið 1965 voru

einstæðar mæður í Reykjavík með börn undir 16 ára aldri 15,4 prósent barnafjölskyldna í
borginni. Árið 1982 voru þær 21,9 prósent barnafjölskyldnanna.

Hlutfall einhleypinga meðal landsmanna er stöðugt að vaxa. Í Reykjavík hefur þetta
hlutfall vaxið úr tæpum 15 prósentum allra heimila í rúm 37 prósent árið 1982.

Stærstu árgangar á Íslandi síðan byggð hófst er fólk fætt í kringum 1960 (1957-1963).
Þetta fólk er nú 19-26 ára gamalt og á í ríkum mæli eftir að berast inn á húsnæðis-
markaðinn.

Öldruðu fólki sem hlutfall af landsmönnum hefur mjög fjölgað. Margt af því býr í stóru
húsnæði og vill gjarnan minnka við sig. Slíkt er hinsvegar nánast ókleift innan núverandi
kerfis þar sem þjónustu skortir víðast.
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