
Nd. 37. Frumvarp til laga [37. mál]
um breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins.

Flm.: Guðmundur H. Garðarsson.

1. gr.
Aftan við E-lið 7. gr. laganna komi ný málsgrein, er orðist svo:
Lán til sjóðfélaga úr lífeyrissjóðum, sem stofnaðir eru með lögum eða viður-

kenndir af fjármálaráðuneytinu, skulu þó Í engu skerða rétt hlutaðeigandi til lána
úr byggingarsjóði ríkisins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Mál þetta er flutt samkvæmt beiðni Landssambands lífeyrissjóða, sem með bréfi,
dags. 24. okt. 1967, sneri sér til Alþingis með ósk um, að lögum um Húsnæðismála-
stofnun ríkisins yrði breytt sem að framan greinir.

Ástæða þess, að Landssamband lífeyrissjóða, sem myndað er af 44 svonefndum
frjálsum lífeyrissjóðum og i eru um 8000 lífeyrissjóðsfélagar, ber fram þessa ósk,
er sú, að lífeyrissjóðsfélagar hafa ekki á undanförnum árum haft möguleika til fullra
lána úr almenna veðlánakerfinu vegna þátttöku þeirra í lífeyrissjóðum. i lögbundn-
um lífeyrissjóðum munu einnig vera 8000 manns, svo að mál það, sem hér er flutt,
varðar um 16000 lífeyrissjóðsfélaga.

Í bréfi Landssambandsins um þetta efni segir m. a.:
"Félögum lífeyrissjóða voru um skeið veitt full lán úr hinu almenna veðlána-

kerfi, en undanfarin tvö ár hefur réttur þeirra í þessu efni verið rýrður mjög með
reglum þeim, sem beitt hefur verið við úthlutun lána."

Enn fremur segir:
"Á það skal bent, að margir lífeyrissjóðir hafa verið stofnaðir með þeim hætti,

að í stað beinna kauphækkana hafa ákvæði um lífeyrisréttindi verið tekin í kjara-
samninga, og enginn vafi leikur á, að hinn öri vöxtur lífeyrissjóða undanfarin ár á
að verulegu leyti rót sína að rekja til þarfa sjóðfélaga fyrir lánsfé til bygginga eða
kaupa á eigin íbúðum. Það er því hæpin ráðstöfun að gera að engu eða draga stórlega
úr þeim ávinningi, sem stofnun lífeyrissjóða hefur haft í för með sér að þessu
leyti, með lánareglum hins almenna veðlánakerfis. Þetta sjónarmið kemur líka fram í
lagasetningu Alþingis, þar eð félagar eins lífeyrissjóðs, Lífeyrissjóðs togarasjómanna
og undirmanna á farskipum, njóta samkvæmt lögum fullra lánaréttinda hjá hinu
almenna veðlánakerfi án tillits til lífeyrissjóðslána, sbr. 2. málsgr. 8. gr. laga nr.
78 1962.

Að lokum skal tekið fram, að þótt hér sé fyrst og fremst um að ræða hagsmuna-
mál félaga lífeyrissjóðanna, skiptir það lífeyrissjóðina sjálfa einnig miklu, einkum
sjóði með frjálsri þátttöku. Verði framhald á þeirri þróun mála, sem átt hefur sér
stað í þessu efni að undanförnu, má því búast við, að sá veigamikli sparnaður, sem
felst í starfsemi lífeyrissjöðanna, dragist saman eða aukist a. m. k. mun minna
en ella."


