
Ed. 380. Nefndarálit [156. mál]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 42/1957, um húsnæðismálastofnun, byggingar-
sjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga o. fl.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Frumvarpið var tekið fyrir á tveim fundum, en svo til ekkert rætt. A fyrri
fundinum var samþykkt að leita umsagnar stjórnar Húsnæðismálastofnunar ríkisins,
og á síðari fundinum var sú umsögn lögð fram og lesin. Mælir meiri hluti húsnæðis-
málastjórnar með samþykkt frumvarpsins, en minni hlutinn skilar séráliti, og er
það prentað hér sem fylgiskjal.

Á síðari fundinum mæltist ég til þess, að formaður þeirrar nefndar, sem
samdi frumvarpið, yrði fenginn til viðtals við heilbrigðis, og félagsmálanefnd, en
þeirri frómu ósk minni vildi meiri hlutinn ekki sinna, heldur afgreiddi málið við
svo búið. Leggur meiri hlutinn til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Einn
nefndarmanna (KK) gat ekki mætt á síðari fundinum vegna forfalla.

1 frumvarpinu eru þessar breytingar frá gildandi lögum: 1) Fjölgað verði í
húsnæðismálastjórn um einn mann. 2) Kjörtímabil stjórnarmanna verði lengt um
eitt ár. 3) Landsbankanum veitist heimild til að gefa út vaxtabréf allt að 150millj.
króna í stað 100 millj. króna nú. 4) Hámarkslán til hverrar íbúðar hækki úr 100
þús. kr. í 150 þús. kr. 5) Ríkissjóður leggi fram án tiltekinnar hámarksupphæðar
jafnmikið fé og sveitarfélögin til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis. 6) Heimilað
verði, að ríkissjóður afgreiði helming lánsupphæðar til sveitarfélags, þegar nýbygg-
ing er fokheld.

Ef litið er á þessar breytingar frá sjónarmiði einstakra íbúðabyggjenda, eru
þær því miður næsta lítils virði. Fjölgun í húsnæðismálastjórn og lenging kjör-
tíma hennar leysir ekki á neinn hátt úr þeim miklu og sívaxandi erfiðleikum, sem
á því eru að reisa íbúðarhús. Um tilganginn með þeim breytingum skal að öðru
leyti ekki fjölyrt hér.

Heimildin til útgáfu bankavaxtabréfa hefur lítið verið notuð að undanförnu,
og haldi svo fram sem verið hefur í því efni, þá verður fyrirhuguð rýmkun heimild-
arinnar húsbyggjendum ekki til mikillar gleði og raunar ekki annað en pappírsgagn.

Hámarkslán til hverrar íbúðar á að hækka um 50 þús. krónur. Þetta lítur ekki
illa út við fyrstu sýn, en fellur fljótt við nánari kynni. Þetta ákvæði jafngildir því
engan veginn, að lán skuli hækkuð. Engar ráðstafanir eru gerðar til að auka það
fjármagn, sem til úthlutunar kemur, og þess vegna verður ekki unnt að hækka
lánveitingar, nema þeim sé þá fækkað um leið. Ef hækkunarheimildin verður notuð,
er allt útlit fyrir, eins og nú horfir, að þeir verði mun færri en áður, sem lán fá
til íbúðabyggingar. Það er einnig augljóst, að þessi ráðgerða lánahækkun, skoðuð
út af fyrir sig, er allsendis ófullnægjandi, svo mjög sem byggingarkostnaður hefur
hækkað og gjaldþol almennings minnkað síðustu þrjú árin. Loks er vert að benda
á, að þótt hækkun lána sé út af fyrir sig góð, þá er hún samt ekki bezta hjálpin,
sem veita má aðþrengdum húsbyggjendum. Þar koma aðrar leiðir og betri til
greina, eins og siðar skal að vikið.
Tvær síðasttöldu breytingar frumvarpsins varða aðstoð ríkissjóðs við sveitar-

félögin til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis. Þær eru báðar góðra gjalda verðar,
en ná skammt. Sú fyrri hefur að vísu ekki raunhæft gildi, sé miðað við reynslu
seinustu ára, en hún fær það, jafnskjótt og sveitarfélög hefjast handa í alvöru um
að útrýma óheilnæmu íbúðarhúsnæði. Hin breytingin er sú, að eftirleiðis skuli
heimilt að greiða sveitarfélagi helming lánsupphæðar ríkissjóðs, áður en hús er
fullgert, og getur það ákvæði, ef framkvæmt verður, orðið sveitarfélögum til veru-
legrar hjálpar á þessu sviði. Þar veltur allt á framkvæmdinni, eins og víðar.
Lögin frá 1957um húsnæðismálastofnun o. fl. eru vafalaust með því merkasta

í íslenzkri löggjöf síðari ára. Þessi lög eru vel úr garði gerð og miða að gagnger-
um endurbótum á sviði byggingarmála. Um framkvæmd þeirra var vel af stað faríð,
og þá andaði þegar í stað köldu úr vissri átt. Það kom m. a. fram í því, að nokkrar
peningastofnanir brugðust trausti, sem til þeirra hafði verið borið. Siðar varð allt
lakara um framkvæmdina, og má raunar segja, að síðustu þrjú árin hafi stöðugt
sigið á ógæfuhliðina í því efni.
Stefna núverandi stjórnarflokka er húsbyggjendum ekki hliðholl. Virðast leið-

togarnir lita á byggingu ibúða sem eins konar munað, er þeir stundum nefna
óarðbæra fjárfestingu, og í samræmi við þann skilning hafa margs konar tálmanir
verið lagðar i götu þeirra, sem reyna að byggja sér íbúðir.



Tvisvar í tíð núverandi ríkisstjórnar hefur gengi krónunnar verið lækkað. A
sama tíma hafa söluskattar verið margfaldaðir og vextir af lánum stórhækkaðir.
Þessar ráðstafanir ásamt fleirum hafa bitnað hart á allri byggingarstarfsemi í land-
inu. Í október 1958 kostaði hver rúmmetri í fjögurra herbergja íbúð vísitöluhússins
1256 kr., en 1607 kr. í febr. 1962, og nemur hækkunin þannig 351 kr. á rúmmetra.
Kostnaðarverð þessarar íbúðar, sem er 375 mS að stærð, var 471 þús. kr. 1958, en
er nú 605 þús. kr. og hefur þannig hækkað um 134 þús. krónur síðan vinstri stjórnin
fór frá völdum. Á sama tíma hafa byggingarlán ekkert hækkað, en mega nú, er
frumvarpið verður að lögum, hækka um 50 þús. krónur, þótt trygging fyrir þeirri
hækkun sé raunar engin gefin. Engin ákvæði eru í þessu stjórnarfrumvarpi um
eflingu Byggingarsjóðs ríkisins né neina aðra útvegun aukins lánsfjár. Tekjur bygg-
ingarsjóðs fara nú lækkandi, og hefði því verið full þörf á fyrirmælum í frum-
varpinu um eflingu hans.

Sú gífurlega vaxtahækkun, sem ríkisstjórnin efndi til 1960, reynist húsbyggjend-
um þung í skauti. Mun láta nærri, að vaxtabyrðin sé nú þrefalt þyngri hér en gerist
annars staðar á Norðurlöndum, enda liggur hún eins og mara á íslenzkum ibúða-
eigendum. Vextir af A-lánum veðlánakerfisins eru nú 8%. Þessa vexti þarf að lækka
verulega, en ekki örlar á viðleitni í þá átt í frumvarpinu.

Hvergi mun íbúðabygging vera skattlögð af ríkisvaldinu eins miskunnarlaust og
hér á landi, og lætur nærri, að um 15% byggingarkostnaðar séu skattar til hins
opinbera. Þannig nema þessir skattar nú um 90 þús. krónum af fjögurra herbergja
íbúð þeirrar tegundar, sem fyrr var getið, en það er rúmlega sú upphæð, sem að
láni fæst frá hinu almenna veðlánakerfi. Slík skattlagning nær auðvitað engri átt.
Frumvarpið hefði verið mikilsvert, ef í því hefði fundizt einhver leiðrétting á þessu
ranglæti, en því er nú ekki að heilsa. Áhugi á lækkun byggingarkostnaðar fyrir-
finnst enginn þar.

Það er brýn nauðsyn á að afla aukins fjármagns til íbúðabygginga, svo að
unnt sé að hækka lánveitingar. Fram hjá þeirri nauðsyn gengur frumvarpið alveg,
svo sem áður er sagt. Engu óbrýnna er þó að lækka byggingarkostnaðinn, og i
því efni eru einmitt ýmsir möguleikar, þótt þeir verði ekki allir nefndir hér. Lækkun
þessa kostnaðar hefur mikla þjóðfélagslega þýðingu, því að hún mundi draga úr
verðbólgu og reynast almenningi farsæl kjarabót, en þá hlið málsins lætur ríkis-
stjórnin sig engu skipta, ef marka má af þessu frumvarpi hennar.

Ég flyt nokkrar breytingartillögur við frumvarpið á sérstöku þingskjali, og
eru þær í samræmi við það, sem hér hefur sérstaklega verið gert að umtalsefni,
en nánari grein fyrir þeim verður gerð í framsöguræðu. Ef létta á undir með
íbúðabyggjendum almennt, verða aðrar lagabreytingar að samþykkjast en þær, sem
í frumvarpinu felast. Það kann að vera stjórnmálaflokki hagræði að eiga fleiri
fulltrúa í húsnæðismálastjórn en aðrir flokkar, en slíkt gagnar lítið þeim, sem
stríðir við að veita sér og sínum þann munað að eiga þak yfir höfuðið.

Alþingi, 10. marz 1962.

Alfreð Gíslason, læknir.
Fylgiskjal.

Umsögn minni hluta húsnæðismálastjórnar.
Við undirritaðir stjórnarmenn húsnæðismálastofnunar ríkisins leggjum til, að

eftirfarandi umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 42/1957, um
húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga o. fl., verði
send Alþingi:

Efnisatriði frumvarpsins eru þessi:
1. Húsnæðismálastjórnarmönnum, sem annast lánveitingar, er fjölgað úr 4 í 5.
2. Kjörtímabil húsnæðismálastjórnarmanna er lengt úr 3 árum í 4 ár.



3. Hámarkslán Byggingarsjóðs ríkisins eiga að hækka úr 100þús. kr. í 150þús. kr.
á íbúð, og heimild Landsbanka íslands til útgáfu bankavaxtabréfa er hækkuð úr
100millj. í 150millj. kr. á ári.

4. Ríkissjóður skal leggja fram árlega jafnháa upphæð og sveitarfélög ákveða til
útrýmingar heilsuspillandi íbúðum, í stað 4 millj. kr. á ári í núgildandi lög-
um. Sveitarfélög skulu eiga rétt til að fá helming ríkisframlagsins útborgaðan,
þegar hinar nýju íbúðir eru fokheldar, í stað þess að framlagið er samkv. nú-
gildandi lagaákvæðum greitt, þegar hinni heilsuspillandi íbúð hefur verið út-
rýmt og nýja íbúðin er fullgerð og afhent kaupanda eða leigjanda.
Um þessi atriði er þetta að segja:
1. Ekki verður séð, að það hafi á neinn hátt háð starfsemi húsnæðismála-

stjórnar, að 4 stjórnarmenn hafa farið með lánveitingar, né að fjölgun þeirra í 5
leysi nokkurn vanda, sem við hefur verið að etja, sem er fyrst og fremst skortur á
lánsfé. Þessi breyting getur því ekki frá sjónarmiði stofnunarinnar talizt æskileg
eða til bóta frá því, sem nú er.
2. Lenging kjörtímabils húsnæðismálastjórnar úr 3 árum i 4 ár virðist eðlileg

og líkleg til að skapa aukna festu í starfi húsnæðismálastofnunarinnar.
3. Hækkun hámarkslána úr 100 þús. kr. í 150 þús. kr. á íbúð er spor í rétta

átt, en er þó algerlega ófullnægjandi, eins og nú er komið kostnaði við íbúðabygg-
ingar. Ekki mun of í lagt, að byggingarkostnaður meðalíbúðar hafi hækkað um
eða yfir 100 þús. kr. frá 1958, svo að hin ráðgerða hækkun hámarkslána nemur
eigi nema hálfri þeirri upphæð. Til þess að byggjandi íbúðar stæði svipað að vígi
og 1958, þyrfti því a. m. k. að hækka hámarkslán á íbúð í 200 þús. kr., og er þó
ekki tekið tillit til almennrar rýrnunar á lífskjörum, sem orðið hefur síðan að
tilstuðlan ríkisvaldsins og einnig veldur húsbyggjendum auknum erfiðleikum og
veldur háskalegum samdrætti í íbúðabyggingum í landinu.

Heimild Landsbanka Íslands til að hækka útgáfu bankavaxtabréfa úr 100millj.
í 150 millj. kr. árlega getur verið nauðsynleg, einkum sé höfð í huga aukin fjár-
öflun til útlána á vegum húsnæðismálastjórnar með framlagi frá bönkum og spari-
sjóðum. Vert er þó að vekja athygli á, að fram að þessu hefur þessi heimild sáralítið
verið notuð, þar sem fé Byggingarsjóðsins sjálfs hefur verið meginhluti lánsfjárins, en
bankarnir lítið lagt fram. Heimildin sjálf eykur ekki lánsfé á vegum húsnæðismála-
stjórnar, nema undir hana sé rennt stoðum fjáröflunar með þessum hætti.

t þessu sambandi er vert að vekja athygli Alþingis á þvi, að þótt tekjur Bygg-
ingarsjóðs ríkisins hafi farið lækkandi síðustu ár og séu nú komnar niður i rúmar
30 millj. kr. á ári, er ekki í frumvarpi þessu gert ráð fyrir neins konar eflingu
Byggingarsjóðsins, hvorki með auknum tekjum af núverandi tekjustofnum sjóðsins
né með lögfestingu nýrra tekjustofna. Eigi hækkun hámarkslána að koma að gagni,
er óhjákvæmilegt að útvega aukið lánsfé. Að öðrum kosti hlýtur lánum einfaldlega
að fækka, um leið og hækkun lánsupphæðar í hverja íbúð kemur raunverulega til
framkvæmda.

Raunhæfasta leiðin til útvegunar aukins lánsfjár er efling sjálfs Byggingar-
sjóðsins, þ. e. að fá honum stóraukna tekjustofna frá því, sem nú er. Á þessu er
nú brýn nauðsyn, og með því móti er lagður traustastur grundvöllur að lánveiting-
um til íbúðabygginga á vegum húsnæðismálastjórnar.

Jafnframt er óhjákvæmilegt að lækka vexti af A-lánum Byggingarsjóðs, en
þeir eru nú 8%. Þessir vextir eru íbúðabyggjendum erfiður fjötur um fót og þyrftu
að lækka stórlega, eins og oft hefur verið bent á. Engin slík vaxtalækkun hefur
verið boðuð með þessum breytingum á húsnæðismálalöggjöfinni, og er það mikill
annmarki á frumvarpinu, sem nauðsynlegt er að bæta úr í meðferð Alþingis.

4. Eðlilegt er, að ríkissjóður leggi fram jafnháa fjárhæð og sveitarfélög til
útrýmingar heilsuspillandi íbúðum, enda hefur svo verið í framkvæmd undanfar-
andi ár. Ekki er heldur óeðlilegt, að heimilt sé að afgreiða til sveitarfélags helming
lánsupphæðar, þegar nýbygging er fokheld. Hins vegar væri æskilegt, að húsnæðis-
málastofnunin fengi íhlutun um uppdrætti að íbúðum, sem reistar eru í þessu skyni,
og endurskoðaði og staðfesti byggingaráætlanir sveitarfélaganna, áður en til fram-
kvæmda kemur. Einnig væri nauðsynlegt að tryggja með lögum eða reglugerð eftir-
litsrétt húsnæðismálastofnunarinnar með því, að þær heilsuspillandi íbúðir, sem
flutt er úr í fyrrgreindar íbúðir, séu raunverulega teknar úr notkun og að niður-
rifsvottorð séu ekki gefin út á aðrar íbúðir en þær, sem búið hefur verið i og
útrýmt fyrir tilstilli þessarar sameiginlegu byggingarstarfsemi ríkisins og sveitar-
félaganna.

Guðmundur Vigfússon. Hannes Pálsson.


