
Ed. 565. Frumvarp til laga [160. mál]
um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyt-
ing á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

I. KAFLI
Um húsnæðismálastofnun ríkisins.

1. gr.
Setja skal á stofn húsnæðismálastofnun ríkisins. Hún heyrir undir félagsmála-

ráðuneytið.
Verkefni húsnæðismálastofnunar ríkisins er að beita sér fyrir umbótum í bygg-

ingarmálum, hafa á hendi stjórn byggingarsjóðs ríkisins og yfirumsjón lánsfjár-
öflunar og lánveitinga til íbúðabygginga í landinu.

Húsnæðismálastjórn veitir húsnæðismálastofnuninni forstöðu. Í húsnæðismála-
stjórn eiga sæti 5 menn, fjórir kosnir hlutbundinni kosningu af sameinuðu Alþingi
til 3 ára í senn og einn skipaður af félagsmálaráðherra samkvæmt tilnefningu
Landsbanka Íslands. Skal hann eigi hafa atkvæðisrétt um lánveitingar. Varamenn
skulu vera jafnmargir og valdir á sama hátt. Félagsmálaráðherra skipar formann
húsnæðismálastjórnar, en að öðru leyti skiptir hún með sér verkum.

Félagsmálaráðherra skipar húsnæðismálastofnuninni framkvæmdarstjóra að
fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar og ákveður honum laun. Einnig ákveður
ráðherrann þóknun til húsnæðismálastjórnar.

Þóknun húsnæðismálastjórnar og laun framkvæmdarstjórans greiðast úr ríkis-
sjóði, en annar kostnaður stofnunarinnar úr byggingarsjóði ríkisins.

2. gr.
Húsnæðismálastofnun ríkisins skal vinna að umbótum í byggingarmálum og

lækkun á byggingarkostnaði með því meðal annars:
1. Að gera grein fyrir raunverulegri þörf landsmanna fyrir íbúðabyggingar á

hverjum tíma, og gera tillögur og áætlanir um, hvernig þeirri þörf verði full-
nægt á sem hagkvæmastan hátt og með minnstum tilkostnaði. Félagsmálaráð-
herra er heimilt í þessu skyni að fela húsnæðismálastjórn, í samvinnu við
sveitarstjórnir, fasteignamat ríkisins og Hagstofuna, að koma upp spjaldskrá
yfir allt íbúðarhúsnæði í landinu.

2. Að fylgjast jafnan nákvæmlega með byggingarkostnaði í landinu í því skyni
að finna, hverjir byggja ódýrust hús, hvaða gerðir íbúðarhúsnæðis reynast
beztar og hagkvæmastar. og með hvaða hætti þeim verði komið upp með minnst-
um kostnaði. Í þessu skyni er húsnæðismálastjórn heimilt að láta fara fram
samkeppni um uppdrætti og byggingu hagkvæmra íbúða og veita lán þeim,
sem geta tekið að sér að byggja hagkvæmar íbúðir af ákveðinni meðalstærð
með minnstum kostnaði. .

3. Að setja þau skilyrði fyrir lánum, sem telja má að stuðli að því, að byggðar
verði fyrst og fremst hagkvæmar íbúðir af hóflegri stærð.

4. Að koma á fót og annast leiðbeiningarstarf í því skyni að lækka byggingar-
kostnað og koma á hvers konar umbótum í húsagerð og vinnutækni við bygg-
ingu íbúðarhúsa.

5. Að leggja áherzlu á stöðlun (standardiseringu) sem flestra hluta til íbúðar-
húsabygginga, fjöldaframleiðslu slíkra hluta og leiðbeiningar til húsbyggjenda
um notkun þeirra.

6. Að gangast fyrir tæknirannsóknum og kynningu nýjunga í byggingariðnaði, til-
raunum, sýningum, námskeiðum, útgáfu rita, heimsóknum erlendra sérfræðinga,



náms- og kynnisferðum íslenzkra byggingarmanna erlendis. Enn fremur með
byggingu tilraunahúss, þar sem reyndar verði nýjungar í húsagerð.

7. Að beita sér fyrir útvegun hagkvæmra íbúðateikninga.
8. Að beita sér fyrir endurskoðun byggingarsamþykkta, eftir því sem þörf krefur.
9. Að beita sér fyrir lækkun á verði byggingarefnis með því meðal annars að

stuðla að hagkvæmum innkaupum.
10. Að beita sér fyrir því, að úthlutun lóða tefji ekki, að byggingar geti hafizt.
11. Að semja og gefa út reglur um lágmarkskröfur um byggingar, sem lán eru

veitt til, svo sem um lágmarkseinangrun, lágmarksloftbæð o. s. frv., sem og
leiðbeiningar um undirbúning teikninga og áætlana.

12. Að beita sér fyrir því, að vinna við íbúðabyggingar sé sem samfelldust árið
um kring og sem jöfnust frá ári til árs.
Húsnæðismálastjórn er heimilt að láta undirbúa byggingu íbúðarhúsahverfa i

kaupstöðum með því að láta gera skipulagsuppdrætti af þeim í samráði við skipu-
lagsnefnd ríkisins. Þegar slíkir skipulagsuppdrættir hafa verið samþykktir af skipu-
lagsnefnd og félagsmálaráðherra, er viðkomandi bæjarfélagi skylt að heimila bygg-
ingarnar og láta af hendi eða útvega landsvæði fyrir þær, ef með þarf með eignar-
námi, og fer um eignarnám samkvæmt lögum nr. 61 frá 191i. Sömuleiðis er við-
komandi bæjarfélagi skylt að leggja nauðsynlega vegi og leiðslur um slík hverfi
innan hæfilegs tíma að mati húsnæðismálastjórnar og félagsmálaráðherra.

Við lausn þessara mála er húsnæðismálastofnun ríkisins heimilt að leita sam-
vinnu við hvern þann aðila, sem hefur sérþekkingu á þessum málum, og er opin-
berum aðilum skylt að veita stofnuninni hverjar þær upplýsingar, sem hún óskar.

Heimilt er félagsmálaráðherra að skipa nefnd sérfróðra manna húsnæðismála-
stjórn til aðstoðar og ráðuneytis um tæknileg mál, og ákveður ráðherra þóknun
til nefndarmanna.

Húsnæðismálastofnun ríkisins skal ár hvert gefa út opinbera skýrslu um íbúða-
byggingar í landinu, er m. a. sýni, hver árangur hafi náðst með ráðstöfunum hennar
til að lækka byggingarkostnað og greiða fyrir byggingu hagkvæmra íbúða.

II. KAFLI
Um byggingarsjóð ríkisins og veðlán til íbúðabygginga.

3. gr.
Stofna skal byggingarsjóð ríkisins, er lýtur stjórn húsnæðismálastjórnar.
Hlutverk sjóðsins skal vera að annast lánveitingar til íbúðabygginga og standa

straum af framkvæmdum, er húsnæðismálastjórn kann að ráðast Í til lausnar á
húsnæðisvandamálum almennings.

Stofnfé sjóðsins skal vera:
1. Varasjóður hins almenna veðlánakerfis.
2. Lán ríkisins til Lánadeildar smáíbúða.
3. A-flokka bréf ríkisins, er keypt voru fyrir tekjuafgang ríkissjóðs 1955.
4. Tveir þriðjungar skatts af stóreignum. álagðs 1957.

Árlegar tekjur sjóðsins skulu vera:
a. 1% álag, er innheimta skal aukalega, á tekju- og eignarskatt og stríðsgróðaskatt

og aðflutningsgjöld samkvæmt tollskrá með gildandi viðaukum.
b. Afborganir og vextir lána, sem veitt hafa verið eða veitt verða af framlögum

ríkisins til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis.
c. 1% lántökugjald af lánum, er húsnæðismálastjórn veitir, svo og vaxtatekjur

byggingarsjóðs.
d. Höfuðstóll vaxtabréfa samkvæmt 4. gr. og vaxtafé af þeim, sem komið er i

gjalddaga til útborgunar, sé þess ekki vitjað innan 20 ára frá gjalddaga, sbr.
18. gr. laga nr. 55/1945.
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Byggingarsjóður þessi skal vera í vörzlu veðdeildar Landsbanka Islands, en lán
úr sjóðnum, hvort sem um er að ræða A- eða Bvlán, skulu veitt á sama hátt og
önnur lán samkvæmt lögum þessum.

4. gr.
Veðlánakerfi til íbúðabygginga skal starfrækt undir stjórn húsnæðismálastjórnar

og veðdeildar Landsbanka Íslands, og skulu lánveitingar innan þess vera i samræmi
við hinar almennu útlánareglur húsnæðismálastjórnar.

1 þessu skyni skal veðdeild Landsbankans heimilt að gefa út bankavaxtabréf,
sem nema allt að 100 milljónum króna árlega næstu 10 ár. Vaxtabréf þessi skulu
vera þannig, að annar hlutinn, A-flokkur, verði með föstum vöxtum og afborgunum,
en hinn hlutinn, B-flokkur, allt að 50 millj. króna á ári, verði með vísitölukjörum,
þannig að greiðslur afborgana og vaxta séu bundnar vísitölu framfærslukostnaðar.

Eigi skal öðrum en veðdeild Landsbanka íslands heimilt að gefa út vísitölu-
bundin verðbréf, nema sérstök lagaheimild komi til.

Ákvæði III. kafla laga nr. 46/1954 og 1. gr. laga nr. 48 1954 gilda um banka-
vaxtabréf þessi og vexti af þeim.

Byggingarsjóður ríkisins og veðdeild Landsbankans, eftir tillögu húsnæðismála-
stjórnar, hafa heimild til að taka erlend lán til íbúðabygginga, enda komi leyfi
ríkisstj órnarinnar til.

Ábyrgð ríkissjóðs er á bankavaxtabréfum samkvæmt þessari grein. Um verð-
bréfaútgáfu þessa gilda ákvæði laga nr. 55/1945, um heimild fyrir veðdeild Lands-
banka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa, að svo miklu leyti sem
ekki er öðruvísi fyrir mælt í lögum þessum. Í reglugerð má þó ákveða annan frest
um innlausn bankavaxtab!éfa en ákveðinn er í 16. gr. laga nr. 55/19·15.

5. gr.
Til útlána eða framkvæmda á vegum húsnæðismálastjórnar kemur:

A. Fé byggingarsjóðs ríkisins samkvæmt 3. gr. og sparnaðar fé samkvæmt 9. og
10. gr.

B. Fé það, sem aflast með sölu bankavaxtabréfa samkvæmt 4. gr.
C. Lán, sem bankar, sparisjóðir, tryggingafélög, opinberir tryggingasjóðir og líf-

eyrissjóðir veita beint til lántakenda samkvæmt útlánareglum húsnæðismála-
stjórnar og staðfest eru af henni.

D. Erlend lán, sem byggingarsjóður ríkisins eða veðdeild Landsbanka Íslands kunna
að taka til íbúðahygginga.

6. gr.
Útlánareglur húsnæðismálastj ómar skulu vera þessar:

A. Lánin veitast aðeins til byggingar nýrra íbúða, meiri háttar viðbygginga eða
kaupa á nýjum íbúðum; Þau skulu greidd lántakendum í peningum. Lánin
koma til útborgunar í hlutfalli við það, hversu langt er komið byggingu hús-
næðisins, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð. Ef byggingarfélag er
lántakandi, skal láninu skipt á hlutaðeigandi íbúðir að byggingu lokinni eftir
ákvörðun húsnæðismálastjórnar. Sé um að ræða byggingarfélag, sem nýtur ríkis-
ábyrgðar, getur húsnæðismálastjórn veitt Því bráðabirgðalán gegn ríkisábyrgð
af fé byggingarsjóðs, enda verði láninu skipt að byggingu lokinni á eigendur
hlutaðeigandi íbúða gegn 1. veðrétti og fellur ríkisábyrgð þá niður.

B. Lánaupphæðin má nema allt að % hlutum verðmætis íbúðar samkvæmt mati
trúnaðarmanna veðdeildar Landsbankans, þó ekki meira en 100 þúsund krónur
út á hverja íbúð. Ef fleiri íbúðir eru í sama húsi, má lána út á hverja íbúð
fyrir sig. ÞÓ skal engum einstaklingi veitt lán nema út á eina íbúð.

C. Lán til hverrar íbúðar skal vera í tvennu lagi, A- og B-lán. Skulu þeir, sem
fengið hafa A-lán hjá bönkum, sparisjóðum eða öðrum, sem taldir eru í C-lið
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5. gr. þessara laga, eiga rétt á Bvlání, sem má vera allt að því jafnhátt, enda
séu A-lánin að öllu leyti veitt í samræmi við reglur húsnæðismálastjórnar, og
það staðfest af henni.

D. A-lánin skulu tryggð með 1. veðrétti, en E-lánin með 1. samhliða veðrétti í
hlutaðeigandi íbúð.

E. A-lánin skulu vera jafngreiðslulán með 7% ársvöxtum til allt að 25 ára, B-lánin
skulu vera með 5V:! % ársvöxtum og jöfnum afborgunum til allt að 15 ára, en
að öðru leyti með hliðstæðum kjörum og visitölubundnu verðbréfin. Enn fremur
skulu lántakendur greiða %% ársvexti af þeim A-lánum, sem veitt eru af and-
virði seldra bankavaxtabréfa, lánum byggingarsjóðs ríkisins og B-Iánum, eins
og þessi bréf eru á hverjum tíma, til greiðslu kostnaðar við starfrækslu veð-
deildarinnar í þágu byggingar sjóðs.

F. Heimilt er húsnæðismálastjórn að breyta vaxtakjörum og lánstíma á nýjum
lánum, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar.

G. Félagsmálaráðherra skal að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar setja með
reglugerð nánari ákvæði um veitingu lána, er húsnæðismálastjórn hefur með
höndum. Um lánveitingar til einstaklinga skal þar m. a. setja ákvæði, sem
tryggi, að farið sé eftir ástæðum umsækjenda, húsnæði, fjölskyldustærð, efna-
hag, lántökumöguleikum o. fl. Enn fremur um hámarksstærð íbúða, sem veita
má lán til.

Við skiptingu lánsfjárins milli byggðarlaga skal tekið tillit til nauðsynlegs
jafnvægis í byggð landsins.
Á meðan ekki er unnt að fullnægja lánsfjárþörf til íbúðarhúsabygginga skulu

þeir umsækjendur að öðru jöfnu sitja fyrir, er byggja minni íbúðir, enda fullnægi
ibúðarstærðin þörfum viðkomandi fjölskyldu að dómi húsnæðismálastjórnar. Þá er
og húsnæðismálastjórn heimilt að veita á hverjum tíma hlutfallslega hærri lán til
þeirra íbúða, er hún telur af hóflegri stærð, miðað við fjölskyldustærð umsækjanda.

Ákveðið skal í reglugerð, hver skilríki umsækjandi skuli láta fylgja umsókn
sinni og um önnur almenn skilyrði fyrir lánveitingu.

Heimilt er að setja það skilyrði fyrir láni, að bygging skuli hafin á tilsettum
tíma árs, að bygging sé ekki hafin áður en skriflegt lánsloforð er gefið, nema leyfi
húsnæðismálastjórnar komi til, og að bygging sé undirbúin með þeim hætti, sem
húsnæðismálastjórn telur nauðsynlegan.

7. gr.
Heimilt er með samþykki ríkisstjórnarinnar að lána byggingarsjóði Búnaðar-

bankans og byggingarsjóði verkamanna af fé því, sem húsnæðismálastjórn hefur
til útlána samkvæmt 3. og 4. gr. Slík lán skulu veitt sem A-lán og B-Ián.

8. gr.
Húsnæðismálastjórn ákveður, hverjum skuli veitt lán samkvæmt lögum þessum

af fé byggingarsjóðs samkvæmt 3. gr. og fé því, sem aflað er með sölu bankavaxta-
bréfa samkvæmt 4. gr., en veðdeild Landsbankans skal sjá um afgreiðslu lánanna
og innheimtu afborgana og vaxta. Skal veðdeildin sjá um, að afgreiðslan og inn-
heimtan geti farið fram í peningastofnunum sem víðast á landinu.

III. KAFLI
Um sparnað til íbúðabygginga.

9. gr.
Sérstök innlánsdeild skal starfa á vegum byggingarsjóðs ríkisins.
Þeir, sem leggja fé inn í deildina, skulu að minnst 5 árum liðnum, frá því að

innlög hófust, eiga kröfu á að fá það útborgað, að viðbættum venjulegum innláns-
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vöxtum. Nemi hin innlagða upphæð minnst 5 þús. krónum á ári, er skylt að láta
þá, er taka þátt í inni ögum þessum, sitja fyrir um lán til íbúðabygginga frá hús-
næðismálastjórn, að öðru jöfnu, og mega þau lán vera allt að 25% hærri en almennt
gerist, þó aldrei yfir % hluta af matsverði viðkomandi íbúðar. Nánari ákvæði um
fyrirkomulag þessarar innlánsdeildar og um réttindi og skyldur samkvæmt þessari
grein skulu sett í reglugerð.

Tilsvarandi ákvæði gilda um þá menn utan kaupstaða og kauptúna, sem leggja
á þennan hátt fé í veðdeild Búnaðarbankans;

10. gr.
Öllum einstaklingum á aldrinum 16-25 ára skal skylt að leggja til hliðar 6%

af launum sínum, sem greidd eru í peningum eða sambærilegum atvinnu tekj um,
í því skyni að mynda sér sjóð til íbúðarbygginga eða til bústofnunar í sveit. Fé
það, sem á þennan hátt safnast, skal ávaxtað í innlánsdeild byggingarsjóðs ríkisins
fyrir alla þá, sem búsettir eru í kaupstöðum og kauptúnum, en í veðdeild Búnaðar-
banka Íslands fyrir þá, sem búsettir eru í sveitum.

Fé það, sem skylt er að spara á þennan hátt, er undanþegið tekjuskatti og útsvari.
Þegar sá, er safnað hefur fé í sjóð samkvæmt 1. mgr., hefur náð 26 ára aldri,

eða gengur í hjónaband og stofnar heimili, skal hann eiga þess kost að fá sparifé
sitt endurgreitt að viðbættum þeim vöxtum og uppbót vegna vísitöluhækkunar. sem
greidd er af vísitölubundnum verðbréfum á innlánstímanum. Enn fremur skulu
þeir, að öðru jöfnu, sitja fyrir um lán til íbúðabygginga frá húsnæðismálastjórn,
og mega þau lán vera allt að 25 % hærri en almennt gerist þá, þó eigi yfir % hluta
af matsverði viðkomandi íbúðar. Þessi forgangsréttur til lána er þó bundinn því
skilyrði, að sparifjársöfnun þeirra, sem að byggingu hlutaðeigandi íbúðar standa,
nemi samanlagt að minnsta kosti kr. 25000.00.

Sérhverjum skal heimilt að leggja til hliðar í þessu skyni hærri hluta launa sinna
en 6%, byrja sparnaðinn fyrr en tilskilið er og halda honum áfram lengur. Þeir,
sem lagt hafa fé í veðdeild Búnaðarbankans og vilja stofna bú í sveit, skulu njóta
hliðstæðrar fyrirgreiðslu um lán til bústofnunar úr deildum Búnaðarbankans. Heim-
ilt er Búnaðarbanka íslands og húsnæðismálastjórn að semja um, að réttindi þessi
verði gagnkvæm.

Fé, sem lagt er til hliðar samkvæmt þessari grein og 9. gr., skal vera skatt-
og útsvarsfrjálst sem eign og ekki framtals skylt. Enn fremur skulu vextir af þessu
fé undanþegnir framtalsskyldu til tekju- og eignarskatts og skatt- og útsvarsfrjálsir.

11. gr.
Undanþegnir sparnaðarskyldu eru:

a. gift fólk, sem hefur stofnað heimili,
b. skólafólk, sem stundar nám í skóla 6 mánuði eða meira á ári, og iðnnemar

meðan þeir stunda iðnnám,
c. þeir, sem hafa börn eða aðra skylduðmaga á framfæri sínu, þó ekki þeir, er

hafa yfir 30 þús. kr. skattskyldar tekjur, enda hafi þeir ekki fyrir heimili að sjá.
Heimilt er undirskattanefndum að veita tímabundna undanþágu frá sparnaðar-

skyldu þeim, sem verða fyrir veikindum eða slysum eða hafa sérstaklega þungar
fjárhagsbyrðar. Skýrslur um slíkar undanþágur skal senda húsnæðismálastjórn.
Ákvörðun undirskattanefndar má áfrýja til félagsmálaráðherra.

Þó að maður kunni að eiga rétt á undanþágu frá sparnaðarskyldu. verður hann
að láta hið tilskilda sparifé af. hendi, þar til hann hefur fengið formlega undan-
þágu, en þá á hann rétt til endurgreiðslu, svo fljótt sem við verður komið.

12. gr.
Vegna framkvæmda á ákvæðum þessa kafla skal heimilt að gefa út spar i-

merki, og skulu atvinnurekendur og aðrir kaupgreiðendur þá skyldir til að greiða
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tilskilinn hluta launa með slíkum merkjum hverju sinni, er kaup kemur til út-
borgunar.

Sett skulu Í reglugerð glögg ákvæði um framkvæmd þessa kafla.

IV. KAFLI
Um útrýmingu heilsuspillandi húsnæðis.

13. gr.
Húsnæðismálastjórn skal af hálfu ríkisvaldsins vera aðili að ráðstöfunum til

útrýmingar heilsuspillandi íbúðum, þar með taldir herskálar, og hafa um það sam-
vinnu við bæjar- og hreppsfélög, er beita sér fyrir slíkum framkvæmdum.

14. gr.
Bæjar- og hreppsfélög, sem hafa ákveðið að gera ráðstafanir til útrýmingæ

heilsuspillandi íbúðum, skulu senda húsnæðismálastjórn áætlanir sínar og rök-
studdar greinargerðir fyrir þeim.

15. gr.
Íbúðir, sem byggðar eru í því skyni að útrýma heilsuspillandi íbúðum, skulu

geta notið lána samkvæmt lögum þessum.

16. gr.
Nú leggur sveitarfélag fram fé til íbúðabygginga í því skyni að útrýma heilsu-

spillandi húsnæði, annaðhvort sem óafturkræft framlag eða lán, og skal þá ríkis-
sjóður lána jafnháa upphæð á móti, allt að 4 millj. króna ár hvert næstu 10 ár.
Lánveiting ríkissjóðs er þó ávallt bundin því skilyrði, að hið ónothæfa húsnæði
hafi verið tekið úr notkun um leið og hið nýbyggða húsnæði er fullgert. Húsnæðis-
málastjórn ráðstafar lánum ríkissjóðs í þessu skyni.

Ef ágreiningur verður um ráðstöfun íbúða, sem reistar eru á þessum grundvelli,
má skjóta ágreiningnum til úrskurðar húsnæðismálastjórnar.

V. KAFLI
Um breyting á I. kafla laga nr. 36/1952, um opinbera aðstoð við bygflinflar

íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum.

17. gr.
a. Fyrsti töluliður 3. gr. laganna orðist svo:

Frá og með árinu 1958 greiði sveitar sj óðir, sem um ræðir í 2. gr., í sjóðinn
árlega upphæð, sem nemi eigi minna en 24 krónum og eigi meira en 36 krón-
um fyrir hvern íbúa sveitarfélagsins, og ákveður sveitarstjórn upphæðina með
sérstakri samþykkt.

b. 3. málsgr, sömu lagagreinar falli niður.

18. gr.
A eftir orðunum "fyrirkomulag bygginganna" í 3. tölulið 6. gr. laganna bætist

inn í greinina orðin: þar á meðal stærð íbúðanna.

19. gr.
Fjórði töluliður 6. gr. laganna orðist svo:
Að félagsmenn séu fjárráða, heimilisfastir innan kaupstaðarins eða kauptúnsins,

hafi ekki átt viðunandi Íbúð fyrir sig og fjðlskyldu sína s. I. tvö ár og hafi eigi
haft yfir 50 þúsund króna árstekjur miðað við meðaltal þríggja síðustu ára, að
viðbættum 5 þúsund krónum fyrir hvern ómaga á framfæri, né yfir 75 þúsund
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króna skuldlausa eign, allt miðað við þann tíma, þegar félagsmaður kaupir íbúðina.
Tölur þessar breytast í samræmi við vísitölu framfærslukostnaðar.

20. gr.
Aftan við 5. tölulið sömu greinar bætist: enda skal bygging íbúðanna jafnan

boðin út.

t stað orðanna ,,4 ára"
21. gr.

1. mgr. 8. gr. laganna komi: 3 ára.

22. gr.
Í stað orðanna "fjögurra ára" í síðari málsgr. 9. gr. laganna kemur: þriggja ára.

23. gr.
Kosning sjóðsstjórnar og endurskoðenda, samkvæmt 21. og 22. gr., skal fara

fram þegar eftir gildistöku laga þessara, enda falli umboð fyrri sjóðsstjórnar og
endurskoðenda niður um leið.

VI. KAFLI
Ýmis ákvæði.

24. gr.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.

25. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 55/1955, um húsnæðismálastjórn,

veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða, og lög nr. 3 1957, um
breyting á þeim lögum.

26. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Bráða birgðaákvæði :
Starfstímabil þeirra manna í húsnæðismálastjórn, sem kosnir eru af Alþingi í

fyrsta sinn samkvæmt lögum þessum, og þess manns, er ráðherra skipar, svo og
varamanna, skal vera til ársloka 1960.
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