
Ed. 591. Frumvarp til laga [172. mál]
Um byggingarsjóð aldraðs fólks.

(Eftir 3. umr. í Nd., 8. apríl.)

1. gr.
Stofna skal sjóð, er nefnist Byggingarsjóður aldraðs fólks.

2. gr.
Hlutverk sjóðsins er að stuðla með lánveitingum að því, að byggðar verði

hentugar íbúðir fyrir aldrað fólk.

3. gr.
Tekjur sjóðsins eru:

1. Ágóði af happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, samkvæmt ákvæðum
þar um í lögum um happdrættið.

2. Frjáls framlög eða aðrar tekjur, sem til kunna að falla.
3. Vaxtatekjur.

4. gr.
Fela skal Tryggingastofnun ríkisins stjórn sjóðsins og daglegan rekstur hans.

Skal fulltrúi stjórnar happdrættis D.A.S. eiga tillögurétt um lánveitingar.

5. gr.
Lán úr sjóðnum má veita gegn öruggum tryggingum, sveitarfélögum eða

aðilum, sem sveitarstjórnir mæla með og takast á hendur að reisa íbúðir handa
öldruðu fólki. Lán til einstaklinga til kaupa á íbúðum fyrir sjálfa sig má þó aðeins
veita skv. 6. gr.

6. gr.
Heimilt skal tryggingaráði að verja hluta af fé sjóðsins til þess að lána ein-

staklingum, 67 ára og eldri, til kaupa á litlum íbúðum, sem gerðar séu sérstak-
lega við hæfi aldraðs fólks. Skal þá vera sú kvöð á íbúðunum, að þær verði
notaðar fyrir aldrað fólk, meðan lánin hvíla á þeim. Tryggingaráð skal setja um
þetta sérstakar reglur, sem félagsmálaráðuneytið staðfestir.

7. gr.
Lán, sem veitt eru úr sjóðnum, mega nema allt að 50% af kostnaðarverði

Ibúðanna, og skulu þau tryggð með veði í íbúðunum. Heimilt er að veita lánin á
eftir eða samhliða veðlánum annars staðar frá, er nemi allt að 35% af kostnaðar-
verði íbúðanna.

8. gr.
Lán skv. 5. gr. má því aðeins veita:

a. að fyrir liggi teikningar af fyrirhuguðum byggingum, sem ráðherra hefur
samþykkt,

b. að umsækjandi sýni fram á, að hann hafi tryggt sér nægilegt fjármagn til bygg-
ingarinnar annars staðar frá.

9. gr.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, þar á

meðal um lánstíma og lánskjör.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


