
Ed. 777. Frumvarp til laga [427. mál]
um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, nr. 60 1. júní 1984, sbr. lög nr. 54/1986,
lög nr. 27/1987 og lög nr. 84/1987.

Flm.: Halldór Blöndal, Egill Jónsson.

1. gr.
Við 12. gr. laganna bætist ný málsgrein er verði 9. mgr. og orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði 8. mgr. skulu umsækjendur, sem hyggjast byggja eða kaupa íbúð í

byggðarlagi þar sem íbúðarbyggingar hafa legið niðri eða fólksfækkun orðið, sitja fyrir um
lánveitingar skv. a- og b-liðum 13. gr.
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2. gr.
Í stað orðanna "með jöfnum greiðslum vaxta og afborgana (annuitet) að viðbættum

verðbótum" í4. mgr. 30. gr. laganna kemur: með jöfnum greiðslum afborgana að viðbættum
vöxtum og verðbótum.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Ekki þarf lengi að fletta Alþingistíðindum til þess að sannfærast um að illa hefur tekist

að standa svo að húsnæðislánakerfinu að viðunandi sé. Í lok "Viðreisnar" hafði þó tekist að
efla byggingarsjóðina svo að eftirleikurinn átti að geta orðið auðveldur ef fyrirhyggju hefði
verið gætt. En verðbólguskeiðið, sem hófst með vinstri stjórninni 1971, olli straumhvörfum
þannig að á næstu árum eyddist fé byggingarsjóðanna ört, en endurgreiðsla varð óveruleg og
bitnaði það aftur á þeim sem síðar þurftu að festa sér húsnæði, byggja eða kaupa notað.
Raungildi húsnæðislána fór lækkandi en biðtími lengdist og menn reyndu að bjarga sér með
bráðabirgðafyrirgreiðslu í bönkum. Í tengslum við kjarasamningana 1986 náðist loks víðtækt
samkomulag um það að lífeyrissjóðirnir mundu í vaxandi mæli festa kaup á skuldabréfum
Húsnæðisstofnunar. Það er auðvitað mjög eðlilegt þar sem lífeyrissjóðirnir eru ekkert annað
en sparnaður launþega, fólksins í landinu, og viðunandi ástand í húsnæðismálum er einn-
og ekki veigaminnsti - þátturinn í því sem felst í hugtakinu mannsæmandi lífskjör. Nú er
ástandið þannig að tekist hefur að hækka lánsfjárhæðina verulega, en biðtími er enn langur.
Það er þó mikil réttar- og kjarabót að umsækjendur fá bindandi lánsloforð sem þeir geta
treyst. Á hinn bóginn eru skuldbindingar ríkissjóðs vegna kaupa á skuldabréfum lífeyrissjóð-
anna verulegar.

Þegar lögin um núverandi húsnæðislánakerfi voru sett voru flestir sammála um að
nauðsynlegt væri að láta á það reyna hversu það entist. Umþóttunartíminn yrði að líða áður
en hlaupið yrði til og fitjað upp á öðru nýju og svo koll af kolli. Með því var í raun
viðurkennt að lausung og los í húsnæðiskerfinu kæmi misjafnlega niður, en hinn almenni
borgari ætti rétt á að vita með hæfilegum fyrirvara hverra kosta hann ætti völ varðandi
lánsfyrirgreiðslu til kaupa á eigin húsnæði. Á þeim tíma var svokallaður Sigtúnshópur mjög
áberandi og ekki vantaði að undir kröfur hans væri tekið.

Enginn vafi er á því að þorri landsmanna kýs að búa í eigin íbúð. Þetta kom glöggt fram í
könnun sem Félagsvísindastofnun stóð fyrir á árinu 1985 og kallaði "Húsnæðismál unga
fólksins 1985". Í henni var spurt: "Hversu þýðingarmikið telur þú það almennt vera að
fjölskyldan eigi sjálf íbúð þá er hún býr í?"

Svör
Mjög þýðingarmikið .
Fremur þýðingarmikið .
Veit ekki .
Ekki þýðingarmikið .
Alls ekki þýðingarmikið .
Svarar ekki .

Alls

Fjöldi Hlutfall
490 73.4%
128 19.2%
10 1.5%
25 3.7%
11 1.6%
4 0.6%

668 100.0%
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Niðurstaðan er einhlít. Sérstaklega er eftirtektarvert að einungis 14 af 668 skuli vera
óráðnir eða ekki svara. Það endurspeglar þá almennu kröfu sem fólk hér á landi gerir til þess
að það sé sjálfu sér ráðandi, búi að sínu undir eigin þaki. Þessi lífsskoðun hefur átt að
kjörorði: Eign fyrir alla. Sú húsnæðisstefna, sem byggð er á öðrum forsendum, er dæmd til
að mistakast af því að hún er andstæð lífsskoðun fólksins í landinu.

Þetta frumvarp er tvíþætt. Annars vegar er lagt til að umsækjendur um lán úr Bygging-
arsjóði ríkisins, sem hyggjast byggja eða kaupa íbúð í byggðarlagi þar sem íbúðabyggingar
hafa legið niðri eða fólksfækkun orðið, skuli sitja fyrir um lánveitingar. Flutningsmenn líta
svo á að þetta sé réttlætismál þar sem fé lífeyrissjóðanna fellur til í öllum byggðarlögum og
því sé eðlilegt að tillit sé til þess tekið ef óeðlilega fáar lánsumsóknir hafa borist frá
einstökum stöðum. En oft er það svo að það er komið undir aflabrögðum og atvinnuástand-
inu á viðkomandi stað hvort fólk hugsar sér til hreyfings í íbúðarmálum eða ekki.

Hins vegar er lagt til að horfið verði frá þeirri reglu að lán Byggingarsjóðs ríkisins séu
jafngreiðslulán (annuitet), enda auðvelt að sýna fram á að sú endurgreiðsluregla samræmist
ekki verðtryggingu sé horft til hagsmuna skuldarans. Þvert á móti hlýtur hann að keppa að
því að eignast fljótt verulegan hlut í húsnæðinu til þess að létta á greiðslubyrðinni, þó ekki
væri nema til þess að vera betur í stakk búinn að halda húsnæðinu sæmilega við eða ráðast í
að kaupa annað stærra - allt eftir því hvernig á stendur. Þynging greiðslubyrðarinnar er
ekki veruleg fyrir hvern einstakan, en hins vegar munar Byggingarsjóð ríkisins mikið um að
fá hraðari innborganir til þess að geta veitt öðrum úrlausn. Það hlýtur að vera öllum
keppikefli að unnt sé að stytta biðtímann eftir lánum og um leið draga úr skuldbindingum
ríkissjóðs vegna húsnæðislánakerfisins.

Þá benda flutningsmenn á að eðlilegt sé að almenn lán Byggingarsjóðs ríkisins séu til
mislangs tíma eftir fjárhæðum, 20, 30 og 40 ár, í stað þess að nú eru öll lán til byggingar eða
kaupa á húsnæði til 40 ára. Þessi breyting er á valdi stjórnar Húsnæðisstofnunar ríkisins og
mundi ásamt þeirri breytingartillögu, sem í frumvarpinu felst, gjörbreyta efnahag Bygging-
arsjóðs ríkisins og draga að sama skapi úr þeim skuldbindingum sem ríkissjóður ella þyrfti að
taka á sig vegna lífeyrissjóðanna.

Þegar greitt er með jafngreiðslulánum greiða menn fyrst vexti að meiri hluta en höfuð-
stólinn síðar. Eignarhlutinn vex því fyrr ef um JAH-lán er að ræða, þ.e. lán með fasta
greiðslu af höfuðstól. Þetta er sýnt í línuritinu hér að neðan. Eignarhlutfall á hverju ári er
sýnt fyrir þessar tvær tegundir lána. Miðað er við 40 ára lánstíma og 3,5% vexti.
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Eignarhlutdeild á hverju ári
miðað við jafngreiðslulán og JAH-Ián.
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