
Ed. 106. Frumvarp til laga [93. mál]
um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Húsnæðismálastofnun ríkisins.

Flm.: Jón Árm. Héðinsson.

1. gr.
E-liður 8. gr. laganna orðist svo:
Félagsmálaráðherra skal, að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar, setja með

reglugerð nánari ákvæði um veitingu lána, er húsnæðismálastjórn hefur með hönd-
um. Um lánveitingar til einstaklinga skal þar m. a. setja ákvæði, sem tryggi, að
farið sé eftir ástæðum umsækjenda, húsnæði, fjölskyldustærð, efnahag, lántöku-
möguleikum o. fl. Einnig skal setja þar ákvæði, er tryggi, að veitt séu ibúðarlán,
þótt í hlut eigi eldri hjón, sem eiga fullnægjandi íbúð að stærð, en vilja eignast
aðra minni í staðinn. Hið sama skal einnig gilda um ekki a eða ekkjur, er vilja
eignast minni íbúðir í stað stærri áður. Einnig skal setja þar skilyrði um hámarks-
stærð íbúða, sem veita má lán til. Ákveðið skal í reglugerð, hvaða skilríki um-
sækjandi skuli láta fylgja umsókn sinni, og um önnur almenn skilyrði fyrir
lánveitingu.

2. gr.
B-liður 22. gr. laganna orðist svo:
Byggingarsjóður ríkisins veitir íbúðarlán. er nema skal 40% byggingarkostn-

aðar, með almennum lánakjörum þess sjóðs.
e-liður 22. gr. laganna orðist svo:
Byggingarsjóður verkamanna veitir lán, sem nemur 40% byggingarkostnaðar.

Lán þessi skulu vera til 42 ára með 2% ársvöxtum og greiðast með jöfnum árs-
greiðslum vaxta og afborgana (annuitets-Ián). Lán þessi má ekki vísitölubinda.
Lánin skulu tryggð með 2. veðrétti í hlutaðeigandi íbúð. Húsnæðismálastjórn
veitir lán úr Byggingarsjóði verkamanna.

t 22. gr. laganna komi nýr liður (D-liður), svo orðaður:
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Í janúarmánuði á ári hverju skulu þrír menn reikna út kostnað þann, er
Byggingarsjóði verkamanna ber að greiða veðdeild Landsbankans fyrir störf hennar
í hans þágu árið áður. Skal einn tilnefndur af Hæstarétti, annar af bankaráði Lands-
bankans og hinn þriðji af stjórn Byggingarsjóðs verkamanna (húsnæðismálastjórn).

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Húsnæðismálin eru svo mikilvægur þjóðlífsþáttur, að ekki er óeðlilegt, þótt

á hverju þingi komi fram ein eða fleiri tillögur á því sviði, mætti jafnvel frekar
segja, að óeðlilegt væri, ef svo væri ekki. Með þessu frumvarpi til laga um breyt-
ingar á lögum um Húsnæðismálastofnun ríkisins er þó engan veginn stefnt að
neinum stórbreytingum, enda þess ekki þörf, lögin voru gaumgæfilega endur-
skoðuð á síðasta ári. Þess í stað er nú stefnt að nokkrum minni háttar breyt-
ingum, er þó skipta talsverðu máli.

1. gr. frumvarpsins stefnir að því að tryggja eldri hjónum íbúðarlán til kaupa
á minni íbúð en þau hafa átt, meðan þess gerðist mest þörf og fjölskyldur þeirra
voru stærstar. Þegar börnin eru gift og flutt að heiman, er það alvanalegt, að
foreldrar þeirra vilja selja sína stóru O~ rúmgóðu íbúð, er miðuð var við aðrar
þarfir, og flytja í aðra minni. Oft vill það þó stranda á því, að húsnæðismálastjórn
virðist ekki telja sér heimilt að veita þeim íbúðarlán í því skyni úr Byggingar-
sjóði ríkisins. Er slíkt næsta hæpið, enda ljóst, að íbúð hinna eldri hjóna yrði seld
og kæmi að fullum notum yngri hjónum með stóra fjölskyldu. Frumvarpsgreinin
stefnir því að því að taka af skarið í þessu efni. En jafnframt því er henni ætlað
að tryggja það, að ekkill eða ekkja geti fengið íbúðarlán til kaupa á íbúð, er
kringumstæður viðkomandi hafa breytzt við fráfall makans og íbúð dánarbúsins
verður af þeim sökum seld. Í lögum eða reglugerð um lánveitingar húsnæðismála-
stjórnar eru engin ákvæði nú. er tryggi jákvæða meðferð slíkra mála. Að skoðun
flutningsmanns er sjálfsagt að taka af skarið í þessu efni, einkum þar sem hús-
næðismálastjórn virðist ekki hafa talið sig hafa skýra heimild til að veita undan-
þágu á þessu sviði, og því er þessi breytingartillaga flutt.

2. gr. frumvarpsins stefnir að því að tryggja öllum þeim, er íbúðir eignast
í hinu nýja verkamannabústaðakerfi. hlutfallslega jafnhá lán úr Byggingarsjóði
verkamanna. Nú er það svo. að á allar slik ar ih1.'ltlir skulu koma jafnhá lán úr
Byggingarsjóði ríkisins, án tillits til stærðar þeirra, en Byggingarsjóður verka-
manna skal síðan brúa bilið upp að því marki, sem 80% byggingarkostnaðar
þessara íbúða myndar. Þetta verður til þess. að lánið ill' Byggingarsjóði verka-
manna til smiði minnstu íbúðanna verður af'ar lágt, auðvitað hlutfallslega miklu
minna en sjóðurinn veitir til smíði stærri íbúðanna, sbr. yfirlit um það hér á
eftir. Flutningsmaður telur, að hér eigi allir að sitja við sama borð og fá jaf'nhá
lán ill' hyggingarsjóðunum báðum, 40% úr hvorum fyrir sig. - Rétt er, að fram
komi. að ástæða er til að óttast. að í sumum tilfellum geti orðið erfitt um vik að
selja hinar minni íbúðir, verði þessi breyting ekki gerð, því að óvíst er, að menn
vilji kaupa þær með óverulegu láni ill' Byggingarsióði verkamanna, þar sem á þeim
hvíla þungar kvaðir að því er tekur til endursölu þeirra.

Þá er rétt að geta J1CSS. að í þessari grein er einnig gert ráð fyrir því, að
vextir af lánum úr Byggingarsjóði verkamanna lækki um 1~ % og verði hér eftir
2%. Það verður að teliast eðlilegt, að allur kostnaður af lánum sé greiddur af
vöxtum þeim. sem á láninu hvíla, en ekki sérstökum aukavöxtum. enda er slíkt
harla óvenjulegt. Munu vextir enda m. a. til þess ætlaðir. Undarlegt er. að maður,
sem tekur lán úr Byggingarsjóði verkumanna Hl70, skuli allt til ársins 2012 greiða
!js% vexti árlega til rekstrarkostnaðar sérstaklega. Eðlilegast er, að maðurinn
greiði sína 2% vexti, en Byggingarsjóðurinn greiði síðan sinn rekstrarkostnað,
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eins og venjulegt er og ætíð tíðkast. - Í þessu sambandi má benda á, að
fyrirkomulag þetta er einnig á íbúðarlánum þeim, sem veitt eru úr Byggingarsjóði
ríkisins, nema hvað vextirnir þar eru %%, sem ætlaðir eru til greiðslu kostn-
aðar af hálfu veðdeildar Landsbankans vegna rekstrar Byggingarsjóðs ríkisins.
Í ofanálag er þessi kvartprósenta vísitölutryggð. Sjálfsagt er að fella einnig þetta
fyrirkomulag niður og greiða rekstrarkostnað sjóðsins beint úr honum, en ekki
að láta lántakendur greiða hann í 25 ár, jafnt og þétt, eftir að þeir tóku lánið.
Loks er lagt til í 2. gr. frv., að rekstrarkostnaður verði metinn af þrem mönnum
og verði oddamaður tilnefndur af Hæstarétti. Sýnist það á allan hátt vera mun
eðlilegra og sanngjarnara fyrirkomulag.

Dæmi um skiptingu lána úr Byggingarsjóðum ríkisins og verkamanna, miðað
við núverandi fyrirkomulag og það, sem lagt er til með frumvarpi þessu. Dæmið
er miðað við söluverð íbúða í nýbyggingum stjórnar verkamannabústaða á Sauð-
árkróki.

Tveggja herbergja íbúðir:
Áætlað söluverð er kr. 850000.00.
Samkvæmt núverandi skipan þessara mála veitir Byggingarsjóður ríkisins E-lán

að fjárhæð kr. 600000.00 til smíði íbúðarinnar, kaupandinn greiðir 20% íbúðar-
verðsins, er nemur kr. 170 000.00, en afganginn, kr. 80000.00, mundi Byggingar-
sjóður verkamanna veita að láni.

Verði lagafrumvarp þetta samþykkt, mundi Byggingarsjóður ríkisins veita E-
lán að fjárhæð kr. 340000.00, Byggingarsjóður verkamanna mundi veita lán að
fjárhæð kr. 340000.00 og kaupandinn mundi sjálfur leggja fram 20~{, fjárhæðarinnar,
þ. e. kr. 170000.00.

Þriggja herbergja íbúðir:
Áætlað söluverð er kr. 1200000.00.
Samkvæmt núverandi skipan veitir Byggingarsjóður ríkisins E-lán að fjár-

hæð kr. 600000.00, Byggingarsjóður verkamanna veitir lán að fjárhæð kr. 360000.00,
en kaupandinn greiðir 20% verðsins, þ. e. kr. 240000.00.

Verði lagafrumvarp þetta samþykkt, mundi Byggingarsjóður ríkisins veita E-
lán að fjárhæð kr. '480000.00, Byggingarsjóður verkamanna mundi veita lán að
fjárhæð kr. 480000.00, og kaupandinn mundi greiða 20% verðsins, þ. e. kr. 240000.00.

Fjögurra herbergja íbúðir:
Áætlað söluverð er kr. 1400000.00.
Samkvæmt núverandi skipan veitir Byggingarsjóður ríkisins E-lán að fjár-

hæð kr. 600000.00, Byggingarsjóður verkamanna veitir lán að fjárhæð kr. 520000.00,
og kaupandi greiðir 20% verðsins, þ. e. kr. 280000.00.

Verði frumvarpið samþykkt, lánar hvor byggingarsjóðurinn um sig kr. 560000.00,
en kaupandinn greiðir 20% kaupverðsins, kr. 280000.00.

Í öllum tilfellunum væri því sú breyting, sem hér er lögð til, hagstæðari fyrir
kaupandann, því að stærri hlutur kaupverðsins yrði úr Byggingarsjóði verka-
manna, en lánin úr þeim sjóði eru mun hagstæðari en lánin úr hinum byggingar-
sjóðnum.
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