
Nd. 592. Breytingartillögur [183. mál]
við frv. til I. um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðarbygginga og útrýmingu
heilsuspillandi íbúða.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.
1. 1. gr. fellur niður.
2. 2. gr. orðast svo:

Húsameistari ríkisins skal vinna að umbótum í byggingarmálum með
því m. a.:

1. Að koma á fót og hafa yfirstjórn á leiðbeiningarstarfsemi fyrir hús-
byggjendur í því skyni að lækka byggingarkostnað og koma á hvers konar
umbótum i húsagerð og vinnutækni við húsbyggingar.

2. Að gangast fyrir tæknirannsóknum og kynningu nýjunga í byggingar-
iðnaði, með sýningum, námskeiðum og útgáfu rita.

3. Að veita húsbyggjendum endurgjaldslaust kost á öllum nauðsynlegum
teikningum í tilteknar gerðir íbúða.

4. Að beita sér fyrir endurskoðun byggingarsamþykkta, þar sem þess
er þörf.

Við lausn þessara mála skal húsameistari ríkisins hafa samstarf við þá
aðila, sem hafa sérþekkingu á þessum málum, svo sem Atvinnudeild háskólans,
Iðnaðarmálastofnun Íslands, byggingarnefndir, skipulagsstjóra ríkisins, teikni-
stofu landbúnaðarins, byggingarvöruverzlanir og framleiðendur byggingarefnis
og íbúðarhluta. og leitast við að samræma störf þeirra. Er framangreindum
aðilum skylt að veita húsameistara ríkiIsinshverjar þær upplýsingar, sem hann
telur sér nauðsynlegar til að sinna verkefni sínu.

3. Við 3. gr.
a. 1. málsgr. orðast svo:

Komið skal á fót veðlánakerfi til íbúðarbygginga undir stjórn veðdeildar
Landsbanka íslands.

b. Orðin "eftir tillögum húsnæðismálastjórnar" í 5. málsgr. falla niður.



4. Við 4. gr.
a. Fyrir orðin "hins almenna veðlánakerfis" 1. málsgr. kemur: veðlána-

kerfis til íbúðarbygginga.
b. B-liður orðast svo:

Skuldabréf og aðrar eignir lánadeildar smáíbúðarhúsa, enda greiði
ríkissjóður skuldir hennar við Landsbanka Islands.

5. Við 5. gr.
a. Fyrir orðin "hins almenna veðlánakerfis" í 1. málsgr. kemur: veðlánakerfis

til íbúðarbygginga.
b. A-liður orðast þannig:

Fé það, sem fæst með sölu bankavaxtabréfa samkvæmt lögum þessum.
Ríkisstjórnin skal setja reglur um lánveitingar þeirra stofnana og tryggingar-
félaga, sem ávaxta fé í verðbréfum eða útlánum á annan hátt. Er ríkis-
stjórninni heimilt að kveða svo á í reglum þessum, að nefndum aðilum
skuli skylt að ráðstafa ákveðnum hluta þess fjár, sem þeir verja til verð-
bréfakaupa. til kaupa á fyrrgreindum bankavaxtabréfum. Ríkisstjórnin skal
enn fremur gera samning um það við banka og aðrar peningastofnanir, að
þær kaupi bankavaxtabréf fyrir ákveðinn hluta þess fjár, sem þær verja
til útlána. Skulu reglur þessar og samningar við það miðaðir, að fé það,
sem lánað er til húsbygginga af lánastofnunum, verði ekki minna en 130
millj. kr. á ári á næstu tveim árum.

6. Við 6. gr.
a. Aftan við 1. málsgr, a-liðar bætist: Þeir lánbeiðendur, sem hafa fyrir stær stri

fjölskyldu að sjá, skulu að öðru jöfnu sitja fyrir lánsfé.
b. Fyrir orðin ,,100 þús. krónum" í b-lið kemur: 130 þús. krónum.
c. Fyrir orðin ,,50 þús. krónur" í e-lið kemur: 80 þús. krónur.
d. Orðin "áliti húsnæðismálastjórnar og" í g-lið falla niður.

7. 7. gr. orðast svo:
Skylt er að lána Byggingarsjóði verkamanna og Byggingarsjóði 12 millj.

kr. hvorum árlega í næstu 5 ár af fé því, sem veðdeild Landsbanka íslands hefur
til útlána samkv. 5. gr. Slík lán skulu veitt sem A-lán og B-lán.

8. Fyrri málsgr, 8. gr. orðast svo:
Veðdeild Landsbanka íslands ákveður, hverjum veita skuli lán samkvæmt

lögum þessum.
9. Við 9. gr. Fyrir orðin "húsnæðismálastjórn" á tveim stöðum í greininni kemur:

veðdeild Landsbanka Íslands.
10. Við fyrirsögn I. kafla. Orðin "húsnæðismálastjórn og" falla niður.
11. 10. gr. orðast svo:

Ríkisstjórnin skal hafa forgöngu um útrýmingu heilsuspillandi íbúða, þar
með taldir herskálar. Skal hún hafa um það samvinnu við bæjar- og hrepps-
félög, veðdeild Landsbanka Íslands og aðra þá aðila, er beita sér fyrir fram-
kvæmdum á þessu sviði. Skal við það miðað, að öllu heilsuspillandi húsnæði
verði útrýmt á eigi lengri tíma en fimm árum.

12. Við ll. gr. í stað orðsins "húsnæðismálastjórn" kemur: félagsmálaráðuneytinu.
13. Við 13. gr.

a. Orðin "allt að 3 millj. kr. á ári næstu 5 árin" í 1. málsl. falla niður.
b. 2. málsl. fellur niður.

14. A eftir 13. gr. kemur ný grein, svo hljóðandi:
Ríkisstjórninni er heimilt að verja allt að 10 millj. kr. á ári næstu 5 árin

til framkvæmda samkv. þessum kafla.
15. Við fyrirsögn frv. Orðið "húsnæðismálastjórn" fellur niður.


