
Nd. 587. Nefndarálit [156. mál]
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 42/1957, um húsnæðismálastofnun, byggingar-
sjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga o. fl.

Frá 2. minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Í frumvarpi þessu er um mjög smávægilegar breytingar að ræða á lögunum um
húsnæðismálastofnun ríkisins o. fl. Þar er lagt til, að fjölgað verði í húsnæðismála-
stjórn um einn mann, og mun Sjálfstæðisflokkurinn þar hafa ákveðinn mann í
huga. A þessu tel ég enga nauðsyn. Húsnæðismálastjórn hefur verið nægilega fjöl-
menn til að geta afgreitt málefni stofnunarinnar. Það er annað, sem húsnæðismála-
stjórnina hefur vantað, og það er fjármagn. En Í frumvarpinu er alls engin viðleitni
sýnd í því að bæta úr fjármagnsskorti hennar.

Jafnónýt er önnur breyting frumvarpsins um að lengja kjörtímabil húsnæðis-
málastjórnar um 1 ár úr þremur í fjögur.

Þá er það um heimild Landsbankans til að gefa út árlega bankavaxtabréf
allt að 150 millj. á ári í stað 100 millj. kr. nú, að þetta er vitagagnslaust. þar sem
Landsbankinn hefur lítt eða ekki notað þessa heimild og engar skyldur eru á hann
lagðar í frumvarpinu um að nota hina nýju rýmkun heimiIdarinnar.

Þá er í frumvarpinu lagt til, að hámarkslán til hverrar íbúðar hækki úr 100
þús. kr. í 150 þús. Þetta er í rétta átt, en ófullnægjandi, þar sem byggingarkostnaður
meðalíbúðar hefur hækkað um rúmar 100 þús. síðan lögin voru sett. Lánsupphæðina
þarf þvi a. m. k. að hækka i 200 þús. kr., og hefur hún þá aðeins náð svipuðu
verðgildi og upphaflega var ákveðið, en raunar hafa lánin alltaf verið alltof lág.



En hitt er verra, að þar sein um enga nýja tekjuöflun er að ræða í frumvarpinu,
mundi hækkun lánahámarksins á íbúð hverja aðeins leiða til þess, ef notuð væri,
a:ðlánunum fækkaði að sama skapi.

Nú um allmörg ár hefur ríkissjóður lagt fram 4 millj. kr. árlega til útrýmingar
heilsuspillandi húsnæðis, gegn sama framlagi frá sveitarfélögunum. En þessi upp-
hæð hefur ekki verið fullnotuð árum saman. Hér er því stefnt að því að lækka
framlagið með því að fella niður ákvæðið um upphæðina. Það væri því aðeins að
sveitarfélögin ykju mjög aðgerðir sínar til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis, að
hugsanlegt væri, að ríkissjóður þyrfti að auka framlög sín í því skyni. En ekkert
útlit er fyrir, að svo verði.

Heimildin til að greiða sveitarfélögum nokkurn hluta ríkisframlags til útrýming-
ar heilsuspillandi húsnæðis, þegar hið nýja íbúðarhúsnæði er fokhelt, er því aðeins
til bóta, að vel sé tryggt eftir sem áður, að hið gamla húsnæði verði ekki áfram-
haldandi notað til íbúðar. Nú er til þess ætlazt, að ríkisframlagið sé þá fyrst greitt,
er nýja húsnæðið er íbúðarfært og vottorð liggja fyrir um, að hið gamla húsnæði,
sem útrýma skal, hafi verið rifið eða a. m. k, tekið úr notkun. Og auðvitað er það
höfuðtilgangurinn með ríkisaðstoðinni. Að hinu er lítil bót, ef nýtt fólk sezt að í
hinu heilsuspillandi húsnæði. Og á aðstoðin þá engan rétt á sér.

Í þessu frumvarpi er, sem fyrr segir, algerlega gengið fram hjá því, sem mest
á ríður í sambandi við húsnæðismálin, nefnilega að auka fjármagn til húsnæðis-
lána vegna þeirrar miklu hækkunar, sem orðin er á byggingarkostnaði.

Ekki er heldur neitt í þessu frumvarpi um að létta húsbyggjendum byrðarnar
með lækkun vaxta né heldur neinum ráðstöfunum til að lækka byggingarkostnað-
inn. Frumvarpið er þvi fremur ómerkilegt pappírsgagn. að mestu flutt til að sýnast.

Ég vil freista þess að fá frumvarpinu breytt á þann veg, að það geti þó komið
húsbyggjendum að einhverju gagni, og legg því til, að á því verði gerðar eftirfarandi

BREYTINGAR:
1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

a. Í stað orðanna ,,100 þúsund krónur" i B-lið 6. gr. laganna komi: 200 þúsund
krónur.

b. Í stað "með 7% ársvöxtum" í E-lið sömu greinar komi: með 4% ársvöxtum.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Fyrri málsgrein 16. gr. laganna orðist svo:
Nú leggur sveitarfélag fram fé til íbúðabygginga í því skyni að útrýma

heilsuspillandi húsnæði, annaðhvort sem óafturkræft framlag eða lán, og skal
þá ríkissjóður lána jafnháa upphæð á móti. Lán ríkissjóðs er bundið því skil-
yrði, að húsnæðismálastjórn hafi borizt fullgerðar teikningar og sundurliðuð
kostnaðaráætlun, áður en framkvæmdir hefjast, og 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 í þessu
skyni og hefur eftirlit með, að réttum skilyrðum sé fullnægt.

3. Á eftir 4. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
A eftir 23. gr., en í upphafi VI. kafla laganna (Ýmis ákvæði) komi fjórar

nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. (24. gr.) Heimild ríkisstjórnarinnar, sbr. 32. gr. laga nr. 4/1960, til að kveða

á um vaxtakjör og lánstíma á lánum hjá byggingarsjóði ríkisins og bygg-
ingarsjóði verkamanna fellur niður.

b. (25. gr.) Íbúðareigandi skal eiga rétt á að fá endurgreidd úr ríkissjóði að-
flutningsgjöld og söluskatta af byggingarefni, sem til íbúðarinnar hefur þurft,
enda sé íbúðin að hagkvæmni og stærð í samræmi við reglur húsnæðis-
málastofnunar.

Endurgreiðsla skal miðuð við efni það, sem þurfti til að byggja vísitölu-



húsið í október 1960, og skal hún innt af hendi í einu lagi, þegar eftir
að íbúðin hefur verið metin að fasteignamati.

Rétt til endurgreiðslu samkvæmt þessari grein eiga eigendur íbúða; sem
lokið er við eftir gildistöku laga þessara.

e. (26. gr.) Seðlabankinn skal veita byggingarsjóði ríkisins 50 milljón króna
lán með 57'2% ársvöxtum til íbúðabygginga ár hvert í næstu 5 ár frá og
með árinu 1962 að telja. Lánum þessum ráðstafar húsnæðismálastjórn í sam-
ræmi við útlánareglur sínar.

d. (27. gr.) Ríkissjóður greiðir byggingarsjóði ríkisins 20 milljónir króna sem
óafturkræft framlag á árinu 1963 og síðan jafnháa upphæð árlega í næstu
4 ár.

Alþingi, 2. apríl 1962.

Hannibal Valdimarsson.


