
Nd. 468. Frumvarp til laga [244. mál]
um breyting á lögum nr. 3Ó 12. maí 1970, Um Húsnæðismálastofnun rikisins.

Flm.: Eðvarð Sigurðsson, Lúðvík Jósefsson.

1. gr.
Við B-lið 8. gr. laganna bætist:
Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita viðbótarlán úr Byggingarsjóði ríkisins

til efnalitil1a meðlima verkalýðsfélaga, allt að kr. 75 000.00 á íbúð.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skulu lánveitingar samkv. 1. gr. heimilar frá

1. janúar 1971.

Greinargerð.
Einn þáttur júnisamkomulagsins 1964, er þá leysti miklar vinnudeilur, var

yfirlysing rikisstjórnarinnar um, að upp skyldu tekin sérstök viðbótarlán við hin
almennu íbúðalán húsnæðismálastjórnar "til að greiða fyrir íbúðabyggingum efna-
lítilla meðlima verkalýðsfélaga". Í samræmi við þessa yfirlýsingu var lögunum
um Húsnæðismálastofnun ríkisins breytt, og hafa hin svonefndu verkalýðslán síðan
verið veitt meðlimum verkalýðsfélaganna og hafa numið allt að 75 þús. kr. á
íbúð.

Með breytingum á lögunum um Húsnæðismálastofnun ríkisins, sem samþykkt
voru á síðasta þingi, var ákveðið að fella lán þessi niður frá árslokum 1970.

Aðstaða félagsmanna hinna almennu verkalýðsfélaga til íbúðakaupa hefur lengi
verið mun lakari en flestra annarra. Hvort tveggja er, að tekjur þeirra eru lægri,
og þeir hafa ekki átt kost á lánum úr lífeyrissjóðum. Verkalýðslánin voru því spor
í þá átt að jafna nokkuð þennan aðstöðumun. Enn eiga þessir félagsmenn verka-
lýðsfélaganna ekki kost á lánum úr lífeyrissjóðum til íbúðakaupa. Sömu rök og til
þess lágu 1964,að þessi sérstöku viðbótarlán voru upp tekin, eru enn til staðar.

1 ljós hefur komið, að niðurfelling þessara lána hefur komið mörgum félags-
mönnum verkalýðsfélaganna i mikinn vanda, þar sem þeir höfðu treyst á að fá
þessi lán. Frá árinu 1964 hefur byggingarkostnaður meir en tvöfaldazt. Ástæða
væri því til að hækka þessi lán að sama skapi, til þess að þau kæmu að svipuðum
notum og þau gerðu í fyrstu. 1 frv. þessu er þó gert ráð fyrir, að lánin haldist ó-
breytt í krónutölu, og verður því eigi trúað, að sú tillaga nái ekki fram að ganga.


