
Ed. 748. Breytingartillögur [183. mál]
við frv. til I. um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu
heilsuspillandi íbúða.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar (HG).

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Félagsmálaráðherra fer með stjórn húsnæðismála samkvæmt lögum þessum.

2. Við 2. gr.
a. Fyrir orðið "húsnæðismálastjórn" í upphafi greinarinnar kemur: Iðnaðar-

málastofnun Íslands.
b. 4. og 5. tölul. 1. málsgr, og 2. málsgr. orðast svo:

4. Að veita húsbyggjendum endurgjaldslaust kost á öllum nauðsynleg-
um teikningum í tilteknar gerðir íbúða.

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

Við lausn þessara mála skal Iðnaðarmálastofnun Íslands hafa samstarf
við þá aðila, sem hafa sérþekkingu á þessum málum, svo sem húsameist-
ara ríkisins, Atvinnudeild háskólans, byggingarnefndir, skipulagsstjóra rík-
isins, teiknistofu landbúnaðarins, byggingarvöruverzlanir og framleiðendur
byggingarefnis og íbúðarhluta, og leitast við að samræma störf þeirra. Er
framangreindum aðilum skylt að veita Iðnaðarmálastofnun íslands hverjar
þær upplýsingar, sem hún telur sér nauðsynlegar til að sinna verkefni sínu.

3. Við 3. gr. Fyrir orðið "húsnæðismálastjórnar" á þremur stöðum í greininni
kemur: Iðnaðarmálastofnunar Íslands.

4. Við 4. gr. B-liður orðast svo;
Skuldabréf og aðrar eignir lánadeildar smáíbúðarhúsa, enda greiðir ríkis-

sjóður skuldir hennar við Landsbanka Íslands.
5. Við 6. gr.

a. Aftan við 1. málsgr, a-liðar bætist: Þeir lánbeiðendur. sem hafa fyrir stærstri
fjölskyldu að sjá, skulu að öðru jöfnu sitja fyrir lánsfé.

b. Fyrir ,,7% ársvöxtum" í e-lið kemur: 6% ársvöxtum.
c. Fyrir orðið "húsnæðismálastjórnar" í g-lið kemur; Iðnaðarmálastofnunar

íslands.
6. 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. Slik lán skulu veitt sem A-lán og B-lán.



7. Við 8. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Ríkisstjórnin skipar, eftir tilnefningu bankanna, fimm menn í nefnd, til

þriggja ára í senn, til að ákveða lánveitingar samkvæmt lögum þessum. Bún-
aðarbanki Íslands, Framkvæmdabanki Íslands, Iðnaðarbanki íslands, Lands-
banki Íslands og Útvegsbanki íslands tilnefna hver um sig mann i nefndina og
greiða allan kostnað við starf hennar. Nefndin kýs sér sjálf formann.

8. Við 9. gr. Fyrir orðið "húsnæðismálastjórn" á tveim stöðum í greininni kemur:
Iðnaðarmálastofnun Íslands.

9. A eftir 9. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Framlög fjölskyldumanna í eigin byggingarsjóð skulu undanþegin tekju-

og eignarskatti, enda eigi þeir ekki, þegar lög þessi öðlast gildi, 90 fermetra
íbúð eða stærri. Arleg framlög mega nema allt að % teknanna, þó ekki meiru
en 20000 kr. á ári og 200000 kr. alls. Byggingarsjóðurinn skal ávaxtaður
í banka eða sparisjóði á nafni eiganda. Sé fé þessu ráðstafað á annan hátt en
til byggingar eða kaupa á íbúð fyrir eiganda þess, skal greiða af þvi þann
skatt, sem á það hefði fallið, ef það hefði verið skattlagt á þvi ári, sem þess
var aflað. Sé fénu ráðstafað smám saman til annars en byggingar eða kaupa
á íbúð fyrir eiganda þess, skal litið svo á, að þess fjár, sem fyrst er ráðstafað,
hafi verið aflað fyrst o. s. frv. Nánari reglur um framkvæmd ákvæða þessara
skulu settar i reglugerð.

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 11. gr. t stað orðsins "húsnæðismálastjórn" kemur: félagsmálaráðuneytinu.
13. Við 13. gr.

a. Orðin "allt að 3 millj. kr. á ári næstu fimm árin" i 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 10 millj. kr. á ári næstu 5 árin til

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


