
Nd. 309. Nefndarálit [81. mál]
um frv. til l. um breyt. á lögum nr. 42/1957, um húsnæðismálastofnun, byggingar-
sjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Mál þetta var rætt á tveimur fundum heilbrigðis- og félagsmálanefndar, og
varð brátt ljóst, að ekki mundi fást samkomulag um afgreiðslu þess. Meiri hluti
nefndarinnar, fulltrúar stjórnarflokkanna, þeir Gísli Jónsson, Birgir Finnsson og
Guðlaugur Gíslason, leggur til, að frumvarpið verði fellt, en minni hlutinn, Jón
Skaftason og undirritaður, leggur til, að það verði samþykkt.

t frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til, að ársvextir af A-lánum hins almenna
veðlánakerfis verði lækkaðir úr 8% í 4% og að lánstíminn lengist úr 20 árum í 25 ár.
Væri húsbyggjendum mikill léttir að svo mikilli vaxtalækkun, og einnig væri þeim
nokkurt hagræði að lengingu lánstímans.

Annað efnisatriði frumvarpsins er það að lækka ársvexti af lánum til verka-
mannabústaða um helming, eða í 2%, eins og þeir voru upphaflega ákveðnir. En
núverandi ríkisstjórn hækkaði vexti af þessum lánum um helming samkvæmt
heimild i lögum um efnahagsmál frá 19. febr. 1960.

Hins vegar gerir frumvarpið ráð fyrir, að vextir af B-lánum hins almenna veð-
lánakerfis haldist óbreyttir, 5~%.

Í frumvarpi þessu er til þess ætlazt, að vaxtalækkun sú, sem í því felst, nái til
allra lánssamninga byggingarsjóðanna, einnig þeirra, sem gerðir voru fyrir gildis-
töku laganna með öðrum og hærri vöxtum. Á sama hátt skulu lækka vaxtakjör banka-
vaxtabréfa veðdeildar Landsbankans og byggingarsjóðs verkamanna.

Það er viðurkennt af öllum, að lán þau, sem hér eru veitt til íbúðabygginga,
eru allt of lág. Miðað við núverandi byggingarkostnað eru þau oftast innan við
20% af byggingarkostnaðinum og vissulega mun lægri en skattlagningu ríkissjóðs
á byggingarefni nemur. Það er ótrúlegt, en satt, að innflutningstollar og söluskattar
eru nú orðnir mun hærri af meðalíbúð en þau lán, sem til hennar fást frá opinberum
sjóðum.

Til þess að ráða bót á þessu er um tvær leiðir að ræða: annaðhvort að auka
fjármagn byggingarsjóðanna og hækka lánveitingar til hverrar íbúðar eða - eins
og hér er lagt til, - að lækka byggingarkostnaðinn sem nemur tekjum ríkissjóðs
af tollum og söluskatti af byggingarefni til íbúðarhúsnæðis.

í þessu frumvarpi er til þess ætl azt, að tollar og söluskattar verði endurgreiddir
í einu lagi, þegar byggingu er lokið, - ekki samkvæmt efnisreikningi húseiganda,
heldur eftir útreikningi húsnæðismálastjórnar á grundvelli þess efnismagns. sem
fer i visitöluhúsið. Uppgjör þetta og endurgreiðsla skal fram fara í samráði við fjár-
málaráðuneytið hverju sinni.

Fyrir flutningsmönnum þessa frumvarps vakir að létta nokkuð drápsbyrðar
hárra vaxta, of stuttra lánstíma og stórhækkaðs byggingarkostnaðar á herðum þess
fólks, sem lagt hefur út í þá þrekraun að reyna að koma upp viðunandi íbúðarhús-
næði yfir sig og sína.

Það er þjónusta við framtíðina að reyna nú þegar með skynsamlegum laga-
breytingum að koma í veg fyrir, að bygging íbúðarhúsnæðis stöðvist að mestu.
Og það er líka fyllsta ástæða til, að því fólki, sem staðið hefur í byggingum að
undanförnu og fengið í bakið áhrif tveggja gengislækkana og mjög þyngdra sölu-
skatta, sé hjálpað til að geta haldið íbúðum sínum, svo að erfiðislaunin verði ekki
þau eftir allt saman að missa þær undir hamarinn.

Rök þeirra háttvirtra þingmanna, sem leggja til, að frumvarp þetta verði fellt,
eru ekki sterk, og því síður er það þjóðholl afstaða, þegar ekki er þá heldur bent
á nein önnur úrræði.

Við undirritaðir teljum fyllstu þörf á þeirri auknu þjóðfélagsaðstoð, sem hér
er gert ráð fyrir við húsbyggjendur, og leggjum því eindregið til, að frumvarpið
verði samþykkt.

Alþingi, 20. febr. 1962.

Hannibal Valdimarsson,
frsm.

J ón Skaftason,
með fyrirvara.


