
Nd. 315. Frumvarp til laga [156. mál]
um breyting á lögum nr. 42/1957 um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð rikis-
ins, sparnað til húsbygginga o. fl,

(Lagt fyrir Alþingi á 82. löggjafarþingi, 1961-1962.)

1. gr.
Þriðja málsgrein 1. gr. laganna orðist svo:
Húsnæðismálastjórn veitir húsnæðismálastofnuninni forstöðu. I húsnæðismála-

stjórn eiga sæti 5 menn kosnir hlutbundinni kosningu af sameinuðu Alþingi til 4
ára i senn. Auk þess skipar félagsmálaráðherra einn mann i húsnæðismálastjórn
samkvæmt tilnefningu Landsbanka Islands, og skal hann eigi hafa atkvæðisrétt
um lánveitingar. Varamenn skulu vera jafnmargir og valdir á sama hátt. Félagsmála-
ráðherra skipar formann húsnæðismálastjórnar, en að öðru leyti skiptir hún með sér
verkum.

2. gr.
I stað orðanna "allt að 100 milljónum króna árlega næstu 10 ár" i 2. mgr.

4. gr. laganna, komi: allt að 150 milljónum króna árlega næstu 10 ár.

3. gr.
Í stað orðanna ,,100 þúsund krónur" í staflið Bil. mgr. 6. gr. laganna komi:

150 þúsund krónur.
4. gr.

Fyrsta málsgrein 16. gr. laganna orðist svo:
Nú leggur sveitarfélag fram fé til ibúðabygginga i þvi skyni að útrýma heilsu-

spillandi húsnæði, annað hvort sem óafturkræft framlag eða lán, og skal þá .ríkís-
sjóður lána jafnháa upphæði á móti. Lán rikissjóðs er bundið þvi skilyrði, að hið
ónothæfa húsnæði sé tekið úr notkun um leið og hið nýbyggða húsnæði er fullgert,
en þó er heimilt að afgreiða til viðkomandi sveitarfélags helming lánsupphæðar,
þegar nýbygging er fokheld. Húsnæðismálastjórn ráðstafar lánum ríkissjóðs i þessu
skyni.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Bráðabirgðaákvæði.
Umboð núverandi stjórnar og varastjórnar húsnæðismálastofnunar rikisins

fellur niður við gildistöku laga þessara, og skal þá Alþingi kjósa menn i stjórn og
varastjórn og ráðherra skipa mann i stjórnina og varamann samkvæmt lögum
þessum.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta er samið af nefnd þeirri, sem starfað hefur undanfarið að endur-
skoðun laga um húsnæðismál.

Breytingar þær, sem lagt er til að gerðar verði á gildandi löggjöf, eru þessar:
1. Fjölgað verði um einn mann í húsnæðismálastjórn. Samkvæmt gildandi lög-

um kýs Alþingi 4 menn í stjórnina, en hér er lagt til, að Alþingi kjósi 5 menn i
stjórnina.

2. Samkvæmt gildandi lögum er kjörtímabil húsnæðismálastjórnarmanna 3 ár,
en hér er lagt til, að kjörtímabilið verði lengt um eitt ár og verði 4 ár.

3. I gildandi lögum hefur Landsbanki íslands heimild til þess að gefa út banka-
vaxtabréf, sem nema allt að 100 millj. króna árlega næstu tíu ár. Lagt er til, að upp-
hæð þessi verði hækkuð í 150 millj. króna á ári.

4. Þá er lagt til, að hámark lána, sem nú er 100 þús. krónur út á hverja íbúð,
verði hækkað í 150 þús. !krónur.

5. Loks er lagt til, að ákvæði núgildandi laga um framlag ríkissjóðs til heilsu-
spillandi íbúða, sem vera skal allt að 4 millj. króna á ári, verði breytt á þann veg,
að. rikissjóður leggi fram jafnháa fjárhæð i þessu skyni og sveitarfélögin leggja
fram.


