
Nd. 66. Nefndarálit [15. mál]
um frv. til I. um útvegun lánsfjár til húsnæðismála og um breyt. á 1. nr. 42/1957,
um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga o. fl.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin hefur rætt frumvarpið á tveimur fundum og ekki orðið ásátt um af-
greiðslu þess.

Meiri hlutinn, þ. e. fulltrúar stjórnarflokkanna í nefndinni, Gísli Jónsson, Birgir
Finnsson og Matthias Á. Mathiesen, leggur til, að frumvarpið verði fellt, fulltrúi
Framsóknarflokksins, Valtýr Guðjónsson, var fjarstaddur, er málið var afgreitt, og
er því ekki vitað um afstöðu hans, en ég undirritaður legg til, að frumvarpið verði
samþykkt óbreytt.

Með frumvarpi þessu er Seðlabankanum gert skylt að lána Byggingarsjóði verka-
manna fyrir 1. desember n. k. 60 millj. kr. með 4% ársvöxtum til 42 ára, og skal
upphæðin endurgreiðast bankanum með jöfnum afborgunum. Fé þetta skal Seðla-
bankinn taka af hinu bundna eða frysta sparifé, er lagt hefur verið til hliðar á
undanförnum árum samkvæmt heimild í 11. gr. laga um Seðlabanka íslands. En
frysta spariféð mun nú a. m. k. nema um 500 millj. kr.

Samkvæmt 2. gr. frumvarpsins skal stjórn Byggingarsjóðs verkamanna endur-
lána byggingarfélögum verkamanna fé þetta með sömu lánskjörum. Skal stjórn
byggingarsjóðsins hafa lokið þessum lánveitingum fyrir 1. febr. 1963. Lánin ber að
tryggja með 2. veðrétti og uppfærslurétti næst á eftir föstum lánum byggingar-
félaganna.

Má ætla, að Byggingarsjóður verkamanna yrði þess megnugur, ef hann fengi
nefndar 60 millj. kr. í viðbót við þær tekjur, er hann nú hefur, að fullnægja skuld-
bindingum sínum gagnvart þeim, sem nú eru að byggja verkamannabústaði og eiga
rétt á lánum hjá Byggingarsjóði verkamanna.

Seinustu árin hefur starfsemi Byggingarsjóðs verkamanna lamazt sökum fjár-
skorts. Á árunum 1960-1961 voru aðeins veitt lán til 32 verkamannabústaða; Þetta
er mikil afturför frá starfsemi sjóðsins á árunum 1957-1959, en þá voru reistir
260 verkamannabústaðir víðs vegar um landið. Á árinu 1957 fengu eftirtaldir staðir
lán til verkamannabústaða:

Borgarnes 4 íbúðir. Stykkishólmur 2 íbúðir. Hólmavík 2 íbúðir. Sauðárkrókur 3
íbúðir. Siglufjörður 5 íbúðir. Ólafsfjörður 3 íbúðir. Akureyri 10 íbúðir. Dalvík
3 íbúðir. Húsavík 4 íbúðir. Neskaupstaður 5 íbúðir. Reyðarfjörður 2 íbúðir. Fá-
skrúðsfjörður 3 íbúðir. Djúpivogur 2 íbúðir. Stokkseyri 2 íbúðir. Sandgerði 2 íbúðir.
Ytri-Njarðvík 4 íbúðir. Hafnarfjörður 10 íbúðir. Kópavogur 10 íbúðir. Reykjavík 32
íbúðir. Hnifsdalur 2 íbúðir. Samtals þetta ár lán til 110 íbúða.

Á árinu 1959 fengu þeir staðir, sem nú skal greina, lán til verkamannabústaða:
Akureyri 10 íbúðir. Akranes 12 íbúðir. Bolungarvík 8 íbúðir. Borgarnes 3 íbúðir.

Búðareyri 2 íbúðir. Búðir 4 íbúðir. Dalvík 3 íbúðir. Hafnarfjörður 10 íbúðir. Hnífs-
dalur 3 íbúðir. Húsavík 4 íbúðir. ísafjörður 10 íbúðir. Keflavík 8 íbúðir. Kópa-
vogur 12 íbúðir. Neskaupstaður 5 íbúðir. Njarðvík 4 íbúðir. Ólafsfjörður 3 íbúðir.
Reykjavik 32 íbúðir. Sauðárkrókur 3 íbúðir. Skagaströnd 3 íbúðir. Stykkishólmur
6 íbúðir. Stokkseyri 3 íbúðir. Þórshöfn 2 íbúðir.



Samtals voru þetta ár veitt lán úr Byggingarsjóði verkamanna til 150 verka-
mannabústaða.

En á þessu ári, sem nú er að líða, hafa engin lán verið veitt enn sem komið er
og á árunum 1960-1961 aðeins 32 lán, eins og fyrr segir. Hér er því um mikinn
samdrátt að ræða. Liggur við, að segja megi, að lögin um verkamannabústaði séu
óvirk, eins og stendur. Þetta er því tilfinnanlegra, þegar þess er gætt, að lánstími,
lánsupphæð og vaxtakjör samkvæmt þessum lögum eru helzt við það miðuð, að
efnaminna fólk geti ráðizt í að byggja yfir sig og sína samkvæmt þeim.

Ef frumvarp þetta yrði samþykkt, gæti bygging verkamannabústaða aftur kom-
izt í eðlilegt horf, og væri á því mikil nauðsyn.

Annar meginþáttur frumvarpsins er svo um bráðabirgðafjárútvegun til Bygg-
ingarsjóðs ríkisins eða Húsnæðismálastofnunarinnar.

Samkvæmt 3. gr. frumvarpsins er Seðlabankanum skylt að lána Byggingarsjóði
ríkisins af hinu frysta sparifé landsmanna 250 millj. kr. með 4% ársvöxtum til 25
ára. - Vextir af lánum Húsnæðismálastofnunarinnar eru nú nálega jafnháir og
víxilvextir, og er því full þörf á, að þeir séu lækkaðir. Fé þetta skal Byggingar-
sjóður ríkisins eða húsnæðismálastjórn endurlána með sömu kjörum til þeirra, sem
á tímabilinu 31. des. 1958 til 1. okt. 1962 hafa hafið byggingu íbúðarhúsa, en eigi
lokið byggingu, og eiga rétt á lánum samkvæmt lögunum um húsnæðismálastofnun
o. fl. Lánsupphæð til hvers íbúðareiganda skal við það miðast, að heildarlánveiting
nemi allt að 200 þús. kr.

Þá er og gert ráð fyrir því, að af þessu fé sé einnig heimilt að veita viðbótar-
lán til þeirra, sem byrjað hafa að byggja á nefndu árabili, þótt þeir hafi lokið við
íbúðir sínar, ef þeir eru í mildum fjárhagslegum vandræðum með að halda þeim
að dómi húsnæðismálastjórnar. Lán til slíkra manna mega nema allt að 75000
krónum.
Í 4. gr. frumvarpsins er ákvæði þess efnis, að lán til íbúða, sem byrjað er á

eftir 1. okt. síðastliðinn, megi vera allt að 250000 kr. á íbúð. Til þess að auðvelda
Byggingarsjóði ríkisins að veita þessi lán, skal Seðlabanki Íslands lána sjóðnum
helming þeirrar fjárhæðar, sem hann kann að binda af sparifé landsmanna á árinu
1963, þó aldrei minna en 100 millj. kr.

Lán þessi skulu einnig vera með 4% ársvöxtum og lánstíminn 25 ár.
Í 5. gr. frumvarpsins er ákveðið, að frá og með gildistöku þessara laga skuli

allir vextir af A-lánum Byggingarsjóðs ríkisins lækka í 4%, og skal vaxtalækkunin
ná til allra lána, sem veitt eru út á íbúðir, sem bygging er hafin á eftir 1. okt.
síðastliðinn.

Skýrslur sýna, að mjög hefur dregið úr byggingu íbúðarhúsnæðis síðan 1959,
er núverandi stjórnarstefnu tók að gæta fyrir alvöru. Á árinu 1959 var byrjað á 1597
íbúðum. A árinu 1960 var tala nýju íbúðanna 1013. Fækkun frá árinu áður 584
íbúðir. A árinu 1961 var svo aðeins byrjað á einum 770 íbúðum á öllu landinu.
Fækkun miðað við 1959 827 íbúðir, eða húsnæði fyrir rúmlega 4000 manns.

ÞÓ að samdrátturinn í byggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík sé á umræddu tima-
bili ekki eins mikill og í landinu öllu, fer þróunin þar samt í sömu átt.

A árinu 1959 voru fullgerðar í Reykjavík 740 íbúðir, árið 1960 642 og 1961
aðeins 541 íbúð.

A þessu sviði er því stofnað til mikilla skulda við framtíðina, því að þessi
íbúðatala er miklu lægri en svo, að fullnægi húsnæðisþörf vegna fólksfjölgunar og
viðhalds eldra húsnæðis, sem úr sér gengur.

Segja má, að í húsnæðismálunum hafi "viðreisnin", þ. e. samdráttarstef'nan,
heppnazt ágætlega. Þessi þróun húsnæðismála er bein og rökrétt afleiðing stjórnar-
stefnunnar, - stefnu minnkaðrar kaupgetu fjöldans, hækkaðra vaxta og stórhækk-
aðs verðlags.

Kaupmáttur tímakaupsins var 109 stig í ársbyrjun 1959, en er nú um 80 stig.
Vextir af íbúðalánum voru frá 2%-5%, en hafa nú um sinn verið 7-9%, þ. e. a. s.



á mörkum þess, sem áður voru að lögum refsiverðir okurvextir, og þó i flestum
tilfellum yfir þeirri markalinu.

Þá styður það einnig drjúgum að samdrættinum i húsnæðismálunum. að lítil
íbúð, um 300 rúmmetrar, er nú a. m. k. 139000 kr. dýrari en verið hafði um ára-
mótin 1958 og 1959.

Þannig hefur allt lagzt á eitt um að loka öllum leiðum fyrir fólki með venju-
legar launatekjur til að geta eignazt eigin íbúð. - Þokkaleg þjónusta við ein-
staklingsframtakið það!

Segja má, að verði frumvarp þetta að lögum, hafi verið gerð allmyndarleg
bráðabirgðaúrlausn í húsnæðismálunum. En engum er það ljósara en flutnings-
mönnum, að fullnægjandi og varanleg lausn fæst engin í þessum málum, nema
horfið sé frá núverandi stjórnarstefnu : Stefnu minnkaðrar kaupgetu. hraðvaxandi
dýrtíðar og okurvaxta. sem ekkert heilbrigt atvinnulíf fær undir risið.

Alþingi, 29. okt. 1962.

Hannibal Valdimarsson.


