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Erindi nn Þ/X^S/SZ/
komudagur £6.3.*%?

Umsögn Alþýðusambands íslands og
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja um
frumvarp til laga um húsnæðismál
507. mál, 122. löggjafaþingi 1997-1998.

I. Kafli.
Stefna samtakanna.
Til grundvallar stefnu ASÍ og BSRB liggja m.a. ályktun sambandsstjórnar ASÍ
frá 20.11 1996 og ályktun 38. þings BSRB 24. - 27.4. 1997. Aðalatriði þeirra og þau
úrræði sem á er bent eru:
•

•

•
•

•
•

Vandinn í húsnæðismálum er vandi þess fóllcs, sem ekki býr við öryggi í
húsnæðismálum; þeirra sem ekld geta staðið undir greiðslubyrði vegna félagslegra
eignaríbúða og ekki eiga kost á leiguíbúðum á viðráðanlegum kjörum. Vandi
þessa hóps verður að leysa með fjölgun félagslegra leiguíbúða.
Veitt verði „félagsleg lán” til kaupa á íbúðum á almennum markaði. Lánað verði
til allt að 43 ára og allt að 90% af kaupverði. Lánin verði með breytilegum lágum
vöxtum, sem taki mið af tekjum. Þau verði flytjanleg milli viðurkenndra íbúða við
íbúðaskipti og greiðslusldlmálar að öðru leyti hagkvæmir.
Viðfangsefni Byggingarsjóðs verkamanna verði eklci fjármögnun nýbygginga
heldur að leysa sértækan vanda efnalítilla einstaklinga.
Vandi þeirra sveitarfélaga, sem sitja uppi með innleystar félagslegar eignaríbúðir
verði leystur með því að breyta auðum íbúðum og íbúðum sem koma til innlausnar
og ekki er hægt að endurúthluta í félagslegar leiguíbúðir.
Komið verði á samtímagreiðslu vaxtabóta en fyrir því eru loforð tveggja
ríkissljórna.
Húsaleigubætur verði hækkaðar verulega og ekki skattlagðar.
ASÍ og BSRB telja að núverandi félagslegt íbúðakerfí:

• Hafi tryggt flölda fólks gott, öruggt og viðunandi íbúðarhúsnæði.
• Hafi skapað lágtekjuíj ölskyldum möguleika til eignamyndunar í eigin
íbúðarhúsnæði, sem ekki hefði verið möguleg hefðu þær verið upp á leiguhúsnæði
komnar.
• Þarfnist endurnýjunar og breytinga þannig, að félagsleg aðstoð við húsnæðisöflun
nái til þeirra, sem á henni þurfa að halda, hvort heldur þeir eru innan eða utan við
núverandi lcerfi.
• Þjóni árlega allt að 800 lágtekjufjölskyldum með endursölu innan kerfísins og með
endursölu til þeirra sem eru á biðlistum.
ICjarninn í stefnu ASÍ og BSRB er því sá, að þeim, sem eru innan félagslega
eignaríbúðakerfíssins verði veitt aðstoð tií að eignast eigið húsnæði á viðráðanlegum
kjörum og að þörf þeirra, sem utan kerfísins standa verði mætt með fjölgun
félagslegra leiguíbúða. Stefna ASÍ var ítrekuð með yfirlýsingu þann 27. febrúar 1998
og samtakanna beggja með sameiginlegri yfirlýsingu 11. mars 1998.
Frumvarp félagsmálaráðherra tekur fyrst og fremst á vanda húsnæðiskerfisins
sjálfs og nokkurra sveitarfélaga en leysir elcki vanda þeirra sem húsnæðiskerfinu er
ætlað að þjóna. Það er'ekki í anda stefnu ASÍ og BSRB og eldcert samráð haft við þau
um samningu þess. Að óbreyttu leggur frumvarpið í rúst félagslega ibúðakerfið án
þess að komið sé á fót félagslegu lána- eða leiguíbúðakerfi eða arrnari félagslegri
húsnæðisfyrirgreiðslu til þeirra sem þörf hafa á.
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II. Kafii.
Til hvers umsögnin tekur.
Markmið frumvarpsins eru skv. 1.gr. þess að, stuðla að því með lánveitingum
og skipulagi húsnœðismála að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti i
húsnœðismálum og að jjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika
fólks til að eignast éða leigja húsnœði á viðráðanlegum kjörum. ”
í inngangi að athugasemdum með frumvarpinu á bls. 17 kemur fram að
frumvarpshöfundum hafi verið falið að „vinna að útfœrslu tillagna um breytingar á
félagslega íbúðarkerfinu yfir í félagslegt lánakerfi. ” A bls. 19 í athugasemdum með
frumvarpinu kemur ennfremur fram að með frumvarpinu sé stefnt að því að „skapa
nýtt og einfaldara kerfi sem þjónar betur lágtekjufólki og öldruðum, er ódýrara í
rekstri og hentar betur sveitarfélögunum. ”
Loks er tekið fram í kafla 2.1 á bls. 19 í greinargerð, að markmið frumvarpsins
sé að ,>tryggja rétt þeirra sem þurfa á félagslegri aðstoð að halda við öflun
húsnœðis. ”
Meginmarkmiðin eru tekin saman í 8 liðum á bls. .19-20 í greinargerð og skipta
eftirfarandi þar mestu máli: Lokun félagslega eígnaríbúðakerfisins, félagsleg jöfnun
með sértækum viðbótarlánum og fjárhagsleg aðstoð í gegnum vaxtabótakerfið.
í stuttu máli eru helstu marlanið frumvarpsins sem fjallað verður um í umsögn
þessari efitrfarandi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öryggi í húsnæðismálum
Jafnfrétti í húsnæðismálum
Auknir möguleikar til að eignast eða leigja á viðráðanlegm kjörum
Aukinn sveigjanleiki húsnæðiskerfisins
Trygging á rétti þeirra sem þurfa félagslega aðstoð til öflunar húsnæðis
Að skapa einfaldara kerfí sem þjónar betur tekjulágu fólki og öldruðum.
Að skapa kerfi sem er ódýrara í rekstri
Að loka félagslega eignaríbúðakerfinu
Félagsleg j öfnun með sértækum viðbótarlánum
Að breyta félagslegu íbúðarkerfi yfir í félagslegt lánakerf
Fjárhagsleg aðstoð með vaxtabótum

Umsögn þessi miðast við athugun á því, hvort frumvarpið nái þessum
markmiðum. Mat er lagt á þær forsendur, sem frumvarpshöfunda gefa sér, niðurstöður
þeirra og hvernig til tekst við að ná markmiðum frumvarpsins. Að lolcum er tekin
afstaða til frumvarpsins í heild.
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III. Kafli.
Forsendur frumvarpshöfunda.
Forsendna er víða getið í greinargerð. í 3. kafla hennar er gerður samanburður
á núverandi félagslega eignaríbúðarkerfi og nýju kerfi viðbótarlána. Á öðrum stöðum
er fjaílað um fjárhagsstöðu Byggingarsjóðs verkamanna, stöðu félagslega
íbúðakerfisins, stöðu íbúðareigenda innan þess og um auðar íbúðir og kaupskyldu
sveitarfélaganna. Yísað er til fjölda athugana og skýrslna sem margar hverjar eru
birtar, heilar eða að hluta, með frumvarpinu og ályktanir dregnar af þeim. í þessum
kafla umsagnarinnar er fjallað um heistu forsendur frumvarpshöfuna og mat lagt á
þær. Byrjað er á 3.kafla greinargerðarinnar og fylgt sömu röð og gert er þar.

III-l. Einfaldara kerfi.
Kafli 3.1. Almennt. í þessum kafla greinargerðarinnar segir m.a., aö
vaxtabótakerfið sé einfaldara en ■kerfi niðurgreiddra vaxta og auðveldara sé að
aðlaga það aðstœðum fólks hverju sinni. I núverandi kerfi sé bara heimilt að hœkka
vexti en ekki lækka þá.
Eklci er útskýrt hvað í vaxtabótakerfmu verði einfaldara. Vaxtabætur reiknast
skv. skattskilum hverju sinni og það sama á við ef vextir eru hækkaðir í núverandi
kerfi vegna hækkunar tekna. Bent er á í greinargerðinni þann ósveigjanleika að
einungis megi hældca vexti en ekld lældca. Einfaldast er að taka á þessum vanda með
því að heimila lækkun vaxta vegna breytinga á tekjum, rétt eins og hækkun þeirra.
Verkalýðshreyfmgin hefur ítrekað krafist, að þessi háttur verði hafður á. Þannig yrði
vaxtaniðurgreiðslan ætíð í samræmi við aðstæður fóiks hverju sinni.
í sambandi við þá tillögu að færa alla aðstoð vegna húsnæðiskaupa yfir í
vaxtabótakerfið, er rétt að benda á, að við það aulcast jaðaráhrif hjá lágtekjufólki
verulega þar sem vaxtabætur eru tekjutengdar. Varhugavert hlýtur að teljast að auka
jaðaráhrif á þennan hóp nema að vandlega athuguðu máli.
Meðan ekki liggja fyrir gleggri útskýringar á þeirri einföldun sem ná á fram
með boðaðri
kerfisbreytingu, er ekki hægt að fallast á þessa forsendu
frumvarpshöfunda.

III-2. Þeir sem njöta og munu vaxtabóta og niðurgreidslna.
Kafli 3.2. Vaxtabætur og niðurgreiðsla. í þessum kafla segir m.a., að 50%
greiddra vaxtabóta fari til einstaklinga með árstekjar undir 2.0 millj. Þar sé að hluta
til um sama hóp að rœða og fœ r niðurgreidda vexti í gegnum félagslega íbúðakerfið.
Stuðningur til sömu einstaklinga sé með tvennum hœtti, annarsvegar niðurgreiddir
vextir og hins vegar vaxtabœtur. Nefndin tekur raunar fram, að hún hafi eklci haft
handbærar tölur um fjölda hjóna, sem fengu vaxtabætur og eklci heldur sambærilegar
upplýsingar um fjölda hjóna og einstaklinga, sem eru lántalcendur í félagslega
íbúðakerfmu en þar eru hjón talin sem einn lántakandi. Af þessum tölum draga
framvarpshöfundar þá álylctun að hér sé „að hluta um sama hóp að rœða” og y>A f
þessu má œtla, að stór hluti þeirra, sem fá félagslega aðstoð í formi niðurgreiddra
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vaxta, fá i einnig vaxtabœtur”.
Þessar ályktanir nefhdarinnar eru því ágiskanir og
lítt notanlegai* sem forsendur við lagasamíð.
Rétt er að benda á í þessu sambandi að samspil niðurgreiddra vaxta og
vaxtabótakerfisins var verulega aukin árið 1993, en þá tók ríkisstjórnin ákvörðun um
að hækka vexti í félagslega íbúðarkerfinu úr 1% í 2,4% í stað þess að auka framlög úr
ríkissjóði til niðurgreiðslu vaxta. Helstu rökin þá voru, að greiðslubyrði þeirra
lægstlaunuðu yrði nánast óbreytt þar sem vaxtabætur til þeirra myndu hækka.
Mikilvægt er, að félagslegri aðstoð ríldsins, hvort heldur hún er veitt með
vaxtabótum eða niðurgreiddum vöxtum, sé beint að þeim hópi, sem mesta þörf hefur
og nauðsynlegt er, að sá markhópur sé vel sldlgreindur svo aðgerðir ríkisins beri
tilætlaðan árangur. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar úr takmörkuðu fé er að spila.
Á þennan undirbúning skortir verulega í vinnu og gögnum frumvarpshöfunda. ASÍ og
BSRB leggja þunga áherslu á, að sérstaklega sé horft til fjölskyldustærðar,
framfærslubyrði og félagslegrar stöðu þeirra sem njóta eiga félagslegrar
húsnæðisaðstoðar með vaxtabótum og / eða niðurgreiddum vöxtum. Þannig finnist sá
hópur, sem mesta þörf hefur og jafnframt sá hópur sem verst getur orðið úti við
vanhugsaðar kerfisbreytingar.

III“3. Félagslega kerfið er dýrt í rekstri.
Kafli 3.3. Rekstrarkostnaður kerfanna. í almennum inngangi að greinargerð
frumvarpsins á bls. 19 er þess getið, að kostnaður við rekstur félagslega
eignaríbúðakerfisins hafi sœtt gagnrýni. í kafla 3.3. er kostnaður af rekstri
Byggingarsjóðs verkamanna sagður vera 138,2 milljónir eða 10.5% af 1.320 milljóna
vaxtaniðurgreiðslu hans. Til samanburðar er nefnt að rekstur allra skattstofa ríkisins
kosti 505 milljónir eða 15% af greiddum vaxtabótum, sem nema 3.3 milljörðum. Þessi
samanburður sem öllu heldur ætti að kalla talnahnoð, varpar engu ljósi á
reksturskostnað þessara tveggja kerfa.
í fyrsta lagi vegna þess, að rekstarkostnaði Húsnæðisstofnunar er skipt upp
milli Bygggingarsjóðs verkamanna, Byggingarsjós ríkisins og húsbréfadeildar
samkvæmt reglugerð nr. 54/1994. í reglugerðinni er kveðið á um, að launum og
öðrum starfsmannkostnaði, húsnæðiskostnaði og afskriftum fastafjármuna skuli skipt
á milli sjóða eftir fjölda starfsmanna. Öðrum rekstararkostnaði skal skipt upp eftir
heildareignum hvers sjóðs, að frádregnum lánveitingum þeirra. í samræmi við þessa
reglugerð var hlutdeild Byggingarsjóðs verkamanna 138,2 milljónir áriðl996. Þetta
hefur í för með sér, að hluti af kostnaði, sem færður er sem rekstrarkostnaður
Byggingarsjóðs verkamanna getur t.d. stafað af verkefnum, sem félagsmálaráðherra
setur á stofnunina og lúta ekki beint að rekstri Byggingasjóðs verkamanna. Þá er þess
að geta, að hluti af umsýslukostnaði Byggingarsjóðs verkamanna er vegna
lánafyrirgreiðslu sjóðsins; innheimtukostnaður, lögfræðikostnaður og kostnaður við
að veita lán. Þessi kostnaður verður til staðar þó félaglegur stuðningur fari í gegnum
vaxtabótakerfið. Áfram þarf að annast um eldri lán og jafnframt um þau viðbótarlán
sem veitt verða.
í öðru lagi stenst samanburður þessi elcki vegna þess, að útreikningur
vaxtabóta, sem gerist við álagningu á skattstofum, er ekki nema óverulegur hluti þess
ferlis, sem hefst með áætlun vaxtabóta, heldur áfram með álagningu og endanlegri
álagningu að lolcnum kærum og leiðréttingu áætlana og líkur með greiðslu til

viðtakanda ef hann hefur þá elcki fengið ofgreitt. Rekstur á skattstofnum ríkisins er
ekki nema brot af heildarkostnaði ríkisins vegna skattálagningar og innheimtu.
Fjölmargar stofnanir ríkisins lcoma þar að og munu þurfa að koma að álagningu,
endurskoðun og greiðslu aukinna vaxtabóta. Sú fuliyrðing, að kostnaðarauki ríkisins
vegna þessara breytinga verði óverulegur er a.m.k., illa rökstudd ef ekki röng.
Frumvarpshöfundar geta þess þó? að þeir hafi enga könnun á þessu gert, sem að
sjálfsögðu er til baga. Þá er og ráð fyrir því gert í frumvarpi til breytinga á lögum um
tekjuskatt og eignaskatt, að vaxtabætur skuli skilyrðislaust renna fyrst til greiðslu
vanskila á húsnæðislánum, sem lcaliar á aukinn kostnað, nýtt eftirlit og ófyrirséð
vandamál t.d. vegna áætlunar vaxtabóta, eftirfarandi leiðréttinga, skiptasamninga í
kjölfar skilnaða og réttarstöðu kröfuhafa við gjaldþrot svo fáein dæmi séu tekin.
Samtökin eru þó þeirrar skoðunar að tryggja beri, að félagsleg aðstoð vegna
húsnæðisöflunar nýtist eins og til er ætlast m.a, með því að ganga til greiðslu
skuldbindinga sem stofnað hefur verið til vegna húsnæðisöflunar.
Samanburður frumvarpshöfunda á kostnaði við rekstur núverandi kerfis
niðurgreiddra vaxta annars vegar og vaxtabótakerfið hins vegar er því beinlínis rangur
og því ekki haldbær rök fyrirþví að hverfa frá einfaldri: niðurgreiðslu vaxta .yfir í kerfi
sem endurskoðar vaxtabætur reglulega við álagningu skatta, greiðir þær reglulega út
eða ráðstafar þeim til greiðslu vanskila á húsnæðislánum.

III-4. Greiðslubyrði.
Kafli 3.4. Samanburður á greiðslubyrði. f kaflanum eru sýnd noldcur dæmi um
greiðslubyrði og í fylgisskjali I með frumvarpinu fylgja nánari útreikningar ásamt
myndum. Niðurstaða frumvarpshöfunda er, að þessir útreikningar sýni, að „nýtt lcerfi
stenst fyllilega samanburð við greiðslubyrði af lánum eins og þau eru í núverandi
félagslegu eignaríbúðarkerfi “ Þessir útreikningar sýna einnig með einni
undantelcningu, að greiðslubyrði í nýja kerfmu er lægri í upphafi lánstímans en í
núverandi lánakerfi en meiri á seinni hluta hans.
Útreikningar hagdeilda ASÍ og BSRB sýna, að við samanburð þá skipta
forsendur verulegu máli. Einnig sýna útreilcningar hagdeildanna, að þak á
hámarksupphæð vaxtabóta hefur í för með sér, að svigrúm fóllcs í nýja lcerfmu til að
kaupa íbúðir yfir ákveðnum mörkum er verulega takmarkað ef greiðslubyrði á elcki að
aukast. Hér á eftir verða tekin noldcur dæmi til að rökstyðja þetta.
Mynd 1,
Dæmi er tekið af hjónum með 150 þúsund krónur í mánaðartekjur, sem lcaupa
8 milljón lcróna íbúð. Samanburður er gerður á greiðslubyrði í nýja kerfmu og
núverandi félagslega lánakerfmu. Gert er ráð fyrir 2,5% verðbólgu og 3,5%
launahækkun að jafnaði að undanskildum árunum 12 - 16 en þá er gert ráð fyrir 10%
verðbólgu og 2% launahækkunum. Myndin sýnir, að slílc áföll hafa mun alvarlegri
áhrif á greiðslubyrði fólks í nýja lánakerfinu en í núverandi lánakerfi.
Mynd 2.
Hér eru sama dæmið skoðað út frá greiðslubyrði sem hlutfalli af launum.
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Mynd 3.
Myndin sýnir samanburð á nettógreiðslum einstaklings, í nýju og núverandi
lánakerfi, sem hefur 80 þúsund krónur í tekjur á mánuði og kaupir 6 milljón lcróna
íbúð. Greiðslubyrði hans er mun meiri, bæði í upphafi lánstímans og í lok hans, í nýja
lánakerfmu þar sem vaxtagjöld hans eru meiri en hámarksupphæð vaxtabóta. Ef
skoðuð em dæmi 10 og 11 á bls. 86 og 86 í frumvarpinu sést, að ef einstaldingur
kaupir dýrari íbúð en 5 milljónir þá er greiðslubyrði hans einnig meiri í upphafi
Iánstímans í nýja kerfmu en í núvarandi íánakerfi.
Mynd 4.
Hér eru sama dæmið skoðað út frá greiðslubyrði sem hlutfalli af launum.
Mynd 5.
Myndin sýnir samanburð á nettógreiðslum einstæðs foreldris, í nýju og
núverandi lánakerfi. sem hefur 83 þúsund krónur í tekjur á mánuði og kaupir 7 milljón
lcróna íbúð, Þessi samanburður sýnir. svipaða niðurstöðu og fram kemur á mynd 3.
Greiðslubyrði verður meiri í nýja lánakerfinu því vaxtagjöld eru meiri en
hámarksupphæð vaxtabóta. Utreikningar hagdeildanna sýna að einstætt foreldri, sem
kaupir dýrari íbúð en 6,2 milljónir er með hærri greiðslubyrði í nýja kerfinu en í
núvarandi lánakerfi.

.

Mynd 6
Hér eru sama dæmið skoðað út frá greiðslubyrði sem hlutfalli af launum.
Samkvæmt úrteikningum hagdeilda ASÍ og BSRB verða einstaklingar að takmarka
íbúðarkaup sín við u.þ.b. 5 milljónir og einstærði foreldrar við 6,2 milljónir ef þeir
eiga ekki að vera með hærri greiðslubyrði í upphafi lánstímans í nýja lánakerfinu.
Að lokum skal á það bent, að í þeim dæmum, sem hér hafa verið skoðuð eins og í
þeim dæmum sem fylgja frumvarpinu verður greiðslubyrði sem hlutfall af tekjum í
lok lánstímans oft meiri en 28% sem notuð eru til við mat á greiðslugetu í félagslega
ibúðarkerfmu.
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h y n d

1

Nettó greiösla hjóna 8 millj.kr. íbúð og 150.000 kr.
mánaöartekjur
Verðbólga 2,5% á ári nema 12 -1 6 þá 10%, launahækkanir 3,5% á ári nema 12 -16 þá
2%.

Hagdeildir ASÍ og BSBR / ERK og RS

25.3.1998

Hjón með 150.000 kr. mánaðart. Fasteign 8 millj.
Viðmiðunarupphæðir vaxtabóta hækka um 2,5% á ári.
Verðbólga 2,5% nema ár 12-16, þá 10%

Hagdeildir ASÍ og BSRB / ERK og RS

25.3.1998

Nettó greiösla einstaklingur 6 millj.kr. íbúð
og 80.000 kr. mánaöartekjur

Hagdeildir ASÍ og BSRB / ERK og RS

25.3.1998

hviv>e> H

Einstaklingur með 80.000 kr. mánaðartekjur
Fasteign 6 millj.
Fast verðlag

Hagdeildir ASÍ og BSRB / ERK og RS

25.3.1998

Nettó greiðsla einst. foreldri 7 millj.kr. íbúð
og 83.000 kr. mánaðartekjur
Fast verðlag

Hagdeildir ASÍ og BSRB / ERK og RS

25.3.1998

Einst. foreldri með 83.000 kr. mánaðartekjur
Fasteign 7 millj.
Fast verðlag

Hagdeildir ASÍ og BSRB /ERK og RS

25.3.1998

III-5. Eignamyndun.
Kafli 3.5. Samanburður á eignamyndun. í þessum kafla greinargerðarinnar er
þess getið, að óbreytanlegar reikniforsendur, óháðar markaðsverði eignanna hafi hægt
á eignamyndun í félagslega íbúðarkerfinu og því sé eignamyndun í félagslegakerfínu
hægari en ef keyptar eru íbúðir á almennum markaði. Um þessa staðhæfingu er rétt að
talca eftirfarandi fram:
í fyrsta lagi er enginn samanburður gerður á þeirri eignamyndun, sem verður í
hinu nýja húsnæðiskerfi sem frumvarpið boðar þ.e. þegar lánað er venjulegt
húsbréfalán og að auki sérstakt viðbótarlán allt að 90%. í frumvarpinu er einungis
borið saman núverandi almennt kerfi og núverandi félagslegt kerfi. Með hærri vöxtum
í nýja kerfmu verða afborganir af höfuðstól mun minni og eignamyndun því hægari
en í núverandi félagslega íbúðarlánakerfi eins og sést á eftirfarandi töflu.
Forsendur:
7 millj. kr. íbúð,
lánað 90% eða 6,3 miilj. kr

Eftir 5 ár
Eftir 10 ár
Eftir 15 ár
Eftir 20 ár
Eftir 25 ár
Eftir 30 ár
Eftir 35 ár
Samtals

Núverandi
félagslegt
íbúðarlánakerfi
Afborgun af
höfuðstói
501.292 kr.
1.065.697 kr.
1.701.160 kr.
2.416.628 kr.
3.222.174 kr.
4.129.137 kr.
5.150.287 kr.
6.300.000 kr.

Nýtt lánakerfi

Afborgun af
höfuðstól
281.779 kr.
643.125 kr.
1.106.504 kr.
1.700.728 kr.
2.462.743 kr.
3.439.929 kr.
4.693.043 kr.
6.300.000 kr.

í öðru lagi miðast útreilaiingar með frumvarpinu við Reykjavík en þar er
fasteignamarkaður með nokkuð öðrum hætti en víðast hvar annarsstaðar á landinu. í
Reykjavík er 47% af öllu félagslegu íbúðarhúsnæði og því skortir samanburð í þessu
tilliti fyrir 53% af félagslega íbúðakerfmu.
í þriðja lagi er ekki getið þeirrar eignaupptöku, sem orðið hefur í almenna
íbúðakerfinu víða um land þar sem markaðsverð fasteigna hefur hrunið meðan
reiknireglur félagslegakerfisins hafa varið einstaldinga tapi.
f fjórða lagi er í samanburðinum ekki tekið tillit til viðhaldskostnaðar. Viðhald
íbúða á almennum markaði hefur veruleg áhirf á söluverðmæti eigna og kemur því
fram í þeim tölum sem birtar eru í frumvarpinu um eignarmyndun á almennum
malcraði. Annað sem viðkemur þessum samanburði er að mikill misbrestur er víða um
land á viðhaldi félagslegs húsnæðis. Bæði er það vegna andvaraleysis eigenda en
einnig og ekld síður vegna vanrækslu sveitarfélaganna. Við útreikning og samanburð
á eignamyndun er nauðsynlegt að taka tillit til þessara þátta og afla nauðsynlegra
gagna til þess að samanburður verði sanngjarn og marktækur.
í fimmta lagi eru forsendur þessar gagnrýnanlegar þar sem þeim, sem almennt
gætu eldci myndað eignir í almenna kerfinu sölcum lágra launa og mildlla
framfærslubyrði er gefinn lcostur á því að eignast eigið húsnæði í núverandi félagslega
íbúðarlánalcerfi í stað þess að greiða leigu á almennum eða félagslegum leigumarkaði.
Nauðsynlegt er að hafa þetta í huga við samanburðinn. Skipting eigna og sparnaðar í

samfélaginu, hvort heldur er í föstu eða lausu, hefur mikil áhrif á heildarsvip
samfélagsins og félagslega samsetningu þess.
í sjötta og síðasta lagi hefur engin rannsókn verið gerð á eignamyndun í
félagslega eignaríbúðakerfmu frá upphafí og til dagsins í dag. Ætla má að hún sé
veruleg og hafi haft mikil áhrif á eignamyndun og félagslega stöðu lágtekjufólks og
afkomenda þeirra hér á landi.
Ef Htil og hæg eignamyndun er ein forsenda þess að leggja kerfið af og vísa
þeim sem áður gátu eignast öryggt húsnæði á leigumarkað þá er sú forsenda harla
léttvæg því nýtt kerfi bætir þar elcki úr. Nær liggur að bregðast við með því að auka
möguleika til eignamyndunar innan núverandi lcerfis með lækkun vaxta og
fyrningarhlutfalls.

Iií-6. Gögn og slcýrslur sem aflað var.
Kafli 4.0 bls. 30 í greinargerð. Undirbúninguiv í greinargerð er vísað til
fjölmargra athugana og nefndai'álita um Húsnæðisstofnun, vanda sveitarfélaganna, og.
vinnu vegna nýrra reglna við greiðslumat. Frumvarpshöfundar geta þess ekki í
niðurstöðum sínum hvort og þá hvernig niðurstöður þessara álita byggja undir
frumvarpssmíði þeirra og tillögur til breytinga..
ASÍ og BSRB vilja í því sambandi benda á, að í flestum niðurstöðum þeirra
gagna sem frumvarpshöfundar öfluðu er mælt með upptöku félagslegra lána í stað
félagslegs íbúðakerfis og, að þau lán verði með breytilegum lágum vöxtum. í
frumvarpinu er elcki gert ráð fyrir félagslegum lánum í þessum skilningi. Hin
„félagslega” fyrirgreiðsla í lánveitingum verður, skv. tillögum nefndarinnar, fólgin í
hækkun veðmarka við veitingu viðbótarlána í húsbréfakerfmu og hún verður fólgin í
því að dreyfa áhættu af þeirri hækkun á sveitarfélögin. í þeim sldlningi er breytingin
„félagsleg” fyrir þau. í þessu felst engin breyting önnur en áhættudreyfing af
útlánatöpum og hækkun vaxta, en eiginlegum félagslegum lánveitingum verður hætt.

III-7. Byggingarsjóður verkamanna.
Fjárhagsstaða Byggingasjóðs verkamanna. í lok kafla 2.2 á bls. 21 í
greinargerð með frumvarpinu segir: iyAð síðustu, er rétt að minna á þá staðreynd að
félagslega íbúðalánakerfið stefnir íþrot og að óbreyttu hefði þurft að koma til veruleg
hœkkun vaxta affélaglegum lánum.” Undanfarinn áratug hefur margoft verið fjallað
um fjárhagsstöðu Byggingarsjóðs verkamanna í ýmsum nefndum og úttektum og einu
sinni hefur verið gerð tilraun til að taka á vanda sjóðsins. 1992 var gert átalc í að
styrkja íjárhagsstöðu hans með fjárveitingu á fjárlögum. í greinargerð með
flárlagfrumvarpi fyrir 1992 segir um Byggingarsjóð verkamanna:
„Með þessu frumvarpi er það markmið sett að styrkja fjárhagsstöðu sjóðsins
og treysta uppbyggingu og framboð félagslegra ibúða. Við það er miðað að
útlánaáætlun sjóðsins fá i staðist til lengri tíma litið á grundvelli stefnunnar um árlegt
ríkisframlag, samtímis því sem eiginfjárstaða stjóðsins er byggð upp og varðveitt.
Framlag ríkissjóðs til Byggingarsjóðs verkamanna verður 1.075 m. kr. árið 1992 og
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við það miðað a f hálfu ríkisstjórnarinnar að sú fjárhœð haldist að raungildi sem
árlegtframlag til frambúðar
Þessi ásetningur ríkisstjórnarinnar stóð ekki lengi því strax næsta ár var aftur
dregið úr frjárveitingum til sjóðsins eins og sést á eftirfarandi töflu:
Milij, Kr.
A verðlagi hvers árs
Á fjárlagaverðlagi 1998

1992
1.075
1.308

1993
925
1.103

1994
918
1.067

1995
608
686

1996
400
431

1997
300
309

1998
275
275

í stj órnsýsluendurskoðun á Húsnæðisstofnun, sem gerð var
Ríkisendurskoðun og birt í október 1996 segir um stöðu Bygginarsjóðs verkamanna:
>yAlvarleg staða blasir á hinn bóginn við Byggingarsjóði verkamanna, en
útreikningar benda til þess að sjóðinn vanti um 4 - 5 milljarða króna til að standa
undir skuldbindingum sé miðað við núvirtar eignir og skuldir um síðustu áramót.
Útreikningar benda jafnframt til þess að eigiðfé sjóðsins verði upp urið skömmu eftir
nœstu aídamót miðað við að útlánum sjóðsins yrði hœ tt Ljóst er að þœr aðgerðir sem
gripið var til á árunum 1992 og 1993 og miðuðu að því að tryggja fjárhagsgrundvöll
Byggingarsjóðs verkamanna hafa brugðist. Bœði hefur það gerst að ýmsar forsendur
sem lagt var a f stað með á þessum tíma, s.s. um lækkun meðallána til félagslegra
eignaríbúða og hlutdeild almennra kaupleiguíbúða í heildarútlánum, hafa ekki náð
fram að ganga eins og til stóð, en ekki síður er mikilvægt í þessu sambandi að
ríkissjóður hefur ekki staðið nema að hluta við fyrirheit sín um ríkisframlög. Ber í því
sambandi að nefna að á árinu 1992 lýsti þáverandi ríkistjórn yfir að sjóðnum yrðu
tryggðar tœpar 1.100 miUjónir króna á ári til frambúðar. Framlag þetta hefur hins
vegar farið ört lækkandi ár frá ári, en samkvæmt fjárlögum verður framlagið 400
milljónir á þessu ári sem er einungis ríflega þriðjungur a f því sem fyrirheit voru gefln
um. Við núverandi aðstœður er vanda sjóðsins velt áfram frá ári til árs. Að mati
Ríkisendurskoðunar er brýnt að stjórnavöld grípi tafarlaust til aðgerða til lausnar
yfirvofandi fjárhagsvanda Byggingarsjóðs verkamanna og horfist þannig í augu við
þann kostnað sem fylgir því að veita lán til félagslegra íbúða.,’>
Fjárhagsvandi Bygginarsjóðs verkamanna er því til kominn vegna meðvitaðra
ákvarðana ríkisstjórna síðan 1993 um að veita ekki nauðsynlegu fé til hans þannig að
hann geti staðið við að niðurgreiða vexti og hefur því þurft að ganga á eigið fé
sjóðsins. Samkvæmt úttekt Húsnæðisstjórnar á síðasta ári verður eigið fé sjöðsins
lcomið í þrot árið 2004.
í greinargerð með frumvarpi félagsmálaráðherra, sem nú er til umfjöllunar,
segir um þennan vanda Byggingarsjóðs verkamanna:
„Miðað við óbreytt kerfi kœmi einkum tvennt til greina til að bjarga sjóðnum
frá greiðsluþroti, þ. e. annars vegar hækkun vaxta og hins vegar aukið ríkisframlag.
Vextir hjá Byggingarsjóði verkamanna voru síðast hækkaðir árið 1993 úr 1% í 2.4%.
Útreikningar benda til þess að vextir á félagslegum íbúðalánum þurfi að hækka um
og yfir 1%, úr 2,4% í allt að 3.6%, svo að tryggt sé að núverandi eiginfjárstaða
sjóðsins haldist miðað við að framlag ríkissjóðs sé a.m.k. 400 millj. kr. á árl
Samlcvœmt fjárlögum 1998 er gert ráð fyrir að framlag ríkissjóðs í ár til
Byggingarsjóðs verkamanna verði 275 millj. kr. Þannig er Ijóst að miðað við þetta
framlag þ a r f að hœkka vexti á félagslegum íbúðalánum enn meira til þess að
sjóðurinn fari ekki í greiðsluþrot að öllu öðru óbreyttu

10

Samkvæmt þessu virðist einna helst eins og að ákvarðanir um framlög
ríkissjöðs til Bygginarsjóðs verkamanna séu félsgsmálaráðherra algjöriega
óviðkomandi. Einnig er eins og gleymst hafi að Íjúka textanum, því hvergi er ræddur
hinn möguleikinn, sem til staðar er til að bjarga Byggingarsjóði verkamanna frá því að
komast í þrot og getið er um í upphafi tilvitnunarinnar, en það er að auka framlög til
sjóðsins þannig að honum verði gert kleyft að standa undir skuldbindingum sínum og
halda áfram að þjóna félagslegu hlutverki sínu.
„Vandi” Byggingarsjóðs verlcamana hefur alla tíð verið Ijós og liggur i
vaxtamun útlána og innlána. í raun var ætlast til þess frá upphafi, að sjóðurinn gæti
aldrei staðið við skuldbindingar sínar án aðstoðar framlaga úr ríkissjóði, sem á hinn
bóginn hefur ekki staðið við skuldbindingar sínar um árabil. Vandi „sjóðsins” er því
enginn en sannanlega á hann við að glíma „vanefndir” fjárveitingavaldsins. Þetta er
orsök „vandans” og ef á að leysa þann vanda liggur næst að ráðast á orsökina og gera
tillögu um, að Alþingi standi við loforð sín við almenning í landinu.

III-8. Staða félagslega kerfísins.
Staða félagslega íbúðakerfisins 1990-1996, I 6-kafla. greinargerðar með
frumvarpinu er gerð grein fyrir fjölmörgum stærðum, sem virðast eiga að gefa til
kynna hver þróun kerfisins hefur verið á árunum 1990-1996. í lok kaflans er þó engin
ályktun dregin, en sé það haft í huga, að frumvarpshöfundar leggja það til, að kerfið
verði lagt af má ætla, að dregin hafi verið sú ályktun, núverandi kerfi þjónað illa
hlutverki sínu. Helstu tölulegu niðurstöður í þessum kafla greinargerðarinnar eru
þessar: ( Sé ekki annað tekíð fram er miðað við samdrátt eða aukningu á tímabilinu 1990 til 1996).
Samdráttur
Umsóknir um lán til kaupa eða
bygginga á félagslegum íbúðum
Veitt framkvæmdalán
Endursala félagslegra íbúða
Fjölgun félagslegra íbúða
Heildarhækkun viðbótarlána
vegna endursölu
Meðalfjárhæð viðbótarlána
Verð félagslegraíbúða ( 92/97 )
FjÖldi kröfulýsinga og íjöldi lántakenda
í vanskilum: 1}
Bsj.verkamanna. Kröfulýsingar ( 93/96 )
Bsj.verkamanna.Lántakendur (93/96)
( Vanskil sem hlutfall af útlánum ) 2)
Bsj.ríkisins. Kröfulýsingar ( 93/96 )
Bsj.ríkisins. Lántakendur ( 93/96 )
( Vanskil sem hlutfall af útlánum )
Húsbréfadeiid. Kröfulýsingar ( 93/96 )
Húsbréfadeild. Lántakendur ( 93/96 )
( Vanskil sem hlutfall af útlánum )

Aukning

38.9%
69.8%
158%
51%
38%
50%
9.7%

135%
94%
20%
35%
15%
33%
113%
300%
120%
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]) í greinargerð er ekki tiltekið hvort íjöldi laöfulýsinga
haldist í hendur Qölda þeirra uppboðsmála sem líkur með
úthlutun en talsvert er um að lcröfulýsingar séu sendar vegna
uppboða sem síðan eru afturkölluð. I greinargerð er stuðst við
árin 1990 til 1996. Til þess að hægt sé að bera þessa þróun
saman við þróun vansldla er í þessum útreikningum stuðst við
árin 1993 til 1996.
2) Hér er stuðst við skýrslu Húsnæðisstofnunar um útlán, skil
og vanskil sem gefin var út 3.10 1997. Skv. nýrri skýrslu
stofnunarinnar frá 24.2 1998 hafa vanskil í öllum sjóðum enn
dregist saman.
Erfiðleikum er bundið að bera þessar tölur saman af ýmsum ástæðum. T.d.
gekk Byggingarsjóður ríkisins í gegnum mikla hrinu vansldla og uppboða á síðasta
áratug þegar misgengi kaups og verðlags var hvað mest en virðist hafa jafnað sig.
Félagslegt íbúðarhúsnæði hefur aukist hröðum skrefum, eða um 51% frá 1990 til 1996
og endursala innan kerfisins um 158% á sama tíma. Fjöldi nýrra fjölskyldna hefur
vaxið að sama skapi innan kerfisins en ekki liggur fyrir greining þess hóps. Þess ber
því að gæta í þessu tilliti, bæði þegar litið er til Byggingarsjóðs verkamanna og
húsbréfadeildar, að ætla má, að þeir einstaklingar, sem verst eru í stalck búnir til þess
að standa sig lendi fyrst í erfiðleilcum og er þá horft til reynslunnar af Byggingarsjóði
rílcisins. Allar upplýsingar frumvarpshöfunda um fjölda lcröfulýsinga eru einnig
óáreiðanlegar vegna þess að kröfulýsingar eru sendar vegna allra uppboða, sem
auglýst eru, hvort heldur vanskilum er til að dreyfa hjá viðlcomandi byggingarsjóði
eða eklci. Breytt verklag við innlieimtu og breytt löggjöf um uppboð hafa einnig haft
hér veruleg áhrif.
A f þeim tölum og töflum, sem birtar eru í 6. kafla greinargerðarinnar og af
samanburði þeim, sem gerður er um þróun vanskila og flölda kröfulýsinga má þó
draga ýmsar ályktanir og skal nokkurra þeirra getið:
í fyrsta lagi þá gefur fjöldi kröfulýsinga litla eða enga vísbendingu um
vandræði þau, sem landsmenn eiga við að stríða í húsnæðismálum. ÍCröfulýsingum
fæklcar í Byggingarsjóði ríkisins um 35% meðan fjöldi lántalcenda í vanskilum vex um
94%.
í öðru lagi þá hafa vanskil sem hlutfall af heildarútlánum sjóðanna vaxið
minnst í félagslegalcerfmu.
í þriðja lagi vex fjöldi lántakenda í vanslcilum mun hraðar innan
húsbréfakerfisins heldur en innan þess félagslega.
í fjórða lagi virðist félagslegaíbúðakerfið vera að ná jafnvægi þar sem
umsóknum fæklcar meðan veruleg aulcning verður í endursölunni sem bendir til þess
að núverandi lcerfi og fjöldi þeirra íbúða sem irrnan þess er, þjóni vel stórum hópi,
í fimmta lagi má draga þá ályktun að notkun frumvarpshöfunda á þessum
upplýsingum, til þess að sýna fram á „verulega galla á félagslega húsnæðiskerfmu”
eins og það er orðað í almennum inngangi í 2. lcaíla greinargerðarinnar, sé röng og
villandi.
Alvarlegu tíðindin sem sögð eru í 6. lcafla greinargerðarinnar eru þau, að
vanslcil hafa aulcist í öllum byggingarsjóðunum og mest í húsbréfadeild. ASÍ og BSRB
hafa ítrekað bent á þennan vaxandi vanda og gera elcki lítið úr honum. E f hins vegar á
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að nota töflur og tölur frumvarpshöfunda sem forsendu aðgerða þá benda þær
sterklega til þess, að tafarlausra aðgerða sé þörf innan húsbréfakerfisins vegna
greiðsluvanda. Þar hefur hlutfall lántakenda í vanskilum og hlutfall vanskila af
útlánum vaxið hröfðum skrefum og virðist kerfið þjóna illa hagsmunum landsmanna í
húsnæðismálum. Þróunin í félagslegalcerfmu er slæm en þó langt í frá eins slæm og
þróunin í húsbréfakerfinu. Það bendir til þess að varhugavert sé eins og lagt er til í
frumvarpinu að aulca hlutverk húsbréfalcerfisins á kostnað þess félagslega,

III-9. Staða íbúðareigenda innan félagslega íbúðakerfisins.
Víða í greinargerð með frumvarpinu er vikið að greiðsluvandræðum
lántalcenda í Byggingarsjóði verkamanna. Fyrr í þessari umsögn hefur verið vilcið að
þróun vanskila innan félagslega kerfisins og hún borin saman við almenna kerfið. Inn
í þá mynd vantar þróun vanskila innan bankakerfisins þ.a. heildstæð mynd fáist. Slcv.
fyrrgreindri skýrslu Húsnæðisstofnunar um útlán, slcil og vanslcil frá 3.10 1997, þeirri
sem frumvarpshöfundar hljóta að hafa lagt til grundvallar, hafa heildarvanslcil í
sjóðum Húsnæðisstofnunar þróast þannig frá 1.1 1991 sbr. eftirfarandi töflu og
meðfylgjandi mynd, sem merlct er nr. 7:

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 2)

Húsbr.deild.
( % ) 1}

Bsj.ríkisins.
(%)

Bsj .verkam.
(%)

Allir
<%)

0.2
0.4
0.5
0.7
1.4
1.3
0.9
0.5

0.8
0.7
0.6
0.9
1.0
1.0
0.8
0.5

1.0
1.0
1.0
1.2
1.4
1.4
1.1
0.9

0.8
0.7
0.7
0.9
1.2
1.2
0.9
0.6

1) R e ik n a ð se m líh iífali a f Iie ild a m tiám im j>r. 1.1 á r liv ert.

2) Byggt á skýrshi Húsnæðisstofmuiar dags. 24,2 1998.
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0,70%

0,50%

0,30%

0 , 10%
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Þegar haft er í huga, að lántakendur í Byggingasjóði verkamanna eru að
jafhaði úr hópi láglaunafólks má ætla, að þessi hópur sé viðkvæmari fyrir breytingum
í efnahagslífínu en lántekendur i öðrum sjóðum. Síðan ber að hafa í huga, að vextir af
lánum Byggingarsjóðs verkamanna hækkuðu á árinu 1993 úr 1% í 2.4% en það hefur
haft talsverð áhrif á greiðslubyrði þeirra.
Afmörkuð vandamál hefur sjóðurinn þó
átt við að glíma og gera frumvarpshöfundar eitt þeirra að umtalsefni í kafla 2.2 í
greinargerð á bis. 20. Þar segir, að „100% lán, hafa í mjög mörgum tilfellum leitt
einstaklinga ífjárhagserfiöleika sem þeir eiga erfitt með að komast út úr.” Þessi vandi
er ekki sérstaklega skoðaður af frumvarpshöfundum en út frá því gengið, að því er
virðist, að hann sé dæmi um hve illa hafi tekist til með lánveitingar sjóðsins til þeirra
tekjulægstu. Rétt er þess vegna, að skoða þessa forsendu sérstaklega.
Samkvæmt 52 gr. laga nr 97/1993 um Húsnæðisstofnun ríkissins er húsnæðismálastjórn heimilt að veita sérstök lán til allt að þriggja ára til þeirra, sem eiga í
verulegum erfiðleilcum með við kaup á íbúð ef um er að ræða sérstaklega erfiðar
fjöldskyldu- eða fjárhagsaðstæður, enda sýni umsækjandi fram á greiðslugetu skv. clið 1. mgr. 64. gr. s.l. Tekjur umsækjenda mega skv. því ekki vera yfír tekjumörkum í
félagslega húsnæðiskerfmu og greiðslubyrði allra fjárskuldbindinga þeirra verður að
vera innan við 28%. Sömu kröfur eiga við um þá, sem einungis fá 90% lán.
Vinnureglur húsnæðismálastjórnar við veitingu þessara viðbótarlána eru
eftirfarandi:
• Umsækjendur búa við sérstaklega erfíðar fjölskyldu- eða fjárhagsaðstæður.
• Umsækjenndur sýni fram á, að nauðsynleg greiðslugeta sé fyrir hendi.
• Athugað verði sérstaklega hvort elcld sé hagkvæmara fyrir hlutaðeigandi
umsækjanda að taka á leigu félagslega kaupleiguíbúð með kauprétti.
• Viðbótarlán er að jafnaði aðeins veitt við kaup á fyrstu íbúð.
• Viðbótarlán þetta er ekki veitt ef bílgeymsla fylgir íbúð.
• Viðbótai'lán þetta er ekld veitt við kaup á nýjum íbúðum, heldur aðeins vegna
notaðra íbúða, enda séu þær ódýrari en nýjar íbúðir.
• Sé notuð íbúð ekld í boði er lán þetta því aðeins veitt, að umsækjandi eigi kost á
ódýrustu nýrri íbúð sem völ er á. Ef svo er ekki verður hann að bíða eftir notaðri
íbúð, eigi hann að fá 100% lán.
Svo virðist sem Qárhagsvandi hluta þeirra sem fengið hafa 100% lán sé ein
helstu rök fyrir því að loka á möguleika kaupenda á að fá 100% lán til kaupa á
féíagslegum eignaríbúðum. Samkvæmt upplýsingum, sem fram koma í frumvarpinu
sýnir úrtalcsskoðun á nauðunargsöluíbúðum í félagsíbúðadeild Húsnæðisstofnunar á
árunum 1995 og 1996, að milli 25 og 33% kaupenda þeirra íbúða hafi fengið viðbótarlán. Það er að sönnu hátt hlutfall en hin hliðin á málinu sú, að á milli 67 og 75%
þeirra, sem fengu viðbótarlánin standa í skilum og njóta þess öryggis, sem til var
ætiast í upphafí. Með því að loka fyrir þennan möguleika er verið að loka fyrir það, að
þessi hópur geti lceypt félagslega eignaríbúð. Lítil skoðun hefur verið gerð á því hvers
vegna milli 25 og 33% kaupenda með viðbótarlán geta ekki staðið í skilum. Nokkrar
vísbendingar er að hafa úr stjórnsýsluendurslcoðun á Húsnæðisstofnun, sem gerð var
af Ríkisendurskoðun. Þar lcemur eftirfarandi fram:
„Eins og greina má a f framansögðu er þeim laga- og reglugerðarákvœðum
sem gilda um viðbótarlánin álmennt vel framfylgt. Undantekningar frá þessu eru
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einkum tvœr. Annars vegar virðist nokkur misbrestur á þ ví að tilskildir launaseðlar
séu lagðir fram með öðrum gögnum málsins eins og jjallað var um hér að framan. Afleiðing þessa hlýtur að verða sú að ekki er upplýst íþessum tilvikum hver raunveruleg
laun umsœkjandans eru og þar með er grundvöllur greiðslumatsins ekki eins traustur
og nauðsyn ber til. Iíins vegar er þeim reglum sem gilda um viðmiðunartekjur við
gerð greiðslumats illafylgt eftir, eða aðeins í 46% tilvika eins og einnig komfram hér
að framan. 1 54% tilvika er greiðslumat reiknað útfrá launaseðlum sem eru frá 26%
og upp í 80% hcerri en reglur segja til um. Afleiðingarnar geta ekki orðið aðrar en
þcer að raunveruleg greiðslugeta umsœkjandans er ekki reiknuð út, heldur byggt á
upplýsingum um laun sem eru mun hærri. Það leiðir aftur til þess að raunverleg
greiðslubyrði umsœkjandans er töluvert meiri en greiðslumatið gefur til kynna. Segja
má að framanritað sé kjarni málsins þegar greiðslumat er annars vegar. Þess vegna
skiptir sköpum við gerð greiðslumatsins að miðað sé við þær forsendur sem eru sem
næst því að vera raunveruleg staða umsœkjandans til lengri tíma litið og reglugerðargjafinn hefur mælt fyrir um í reglugerð nr. 449/1995. Ljóst má vera að skuldaranum
er enginn greiði gerður með því að miða greiðslugetu hans við. laun sem eru fjarri
raunverulegum meðallaunum. hans, aukþess sem slíkt er brot á lögum nr. 97/1993 og
framangreindri reglugerð. Þegar slík vinnubrögð eru viðhöfð við greiðslumat er líklegra en ella að skuldarinn lendi í greiðsluvanda, e f fjárhagur hans breytist til hins
verra.”
A f þessu má ráða, að þeim hópi, sem elcki hefur staðið í skilum hefði eflaust
hentað betur annað félagslegt úrræði. Þetta réttlætir hins vegar ekki að hætt verði að
veita 100% lán og eru íjarri lagi rök fyrir því að félagslega eignaríbúðakerfið verði
lagt af. Þess er og að geta, að mikil aukning hefur verið á umsóknum um viðbótarlán
undanfarin 2 ár og miðað við meðaltal þeirra ára má ráða, að komið sé í veg fyrir, að
um 177 manns geti komið sér upp félaglegri eignaríbúð, verði kerfið lagt af. Þessi
hópur mun sælcja út á leigumarkaðinn ef frumvarp þetta verður óbreytt að lögum.

Veitt viðbötarlán
Synjað um viðbótarlán
Samtals sótt um viðbótarlán

1992 1993 1994 1995 1996 Samtals
99
630
113
179
176
63
33
39
83
11
26
192
74
125
822
146 218
259

Heimiid: Frumvaip tii lagaum húsnæðismál'

111-10. Auðar íbúðir, kaupskylda sveitarfélaga og íbúðaþörf,
í kafla 6.8., bls. 54-55 í greinargerð er fjallað um þann vanda nokkurra
sveitarfélaga, sem stafar af auðum innleystum íbúðum. Ljóst er, að vandamálið er að
mestu bundið við eitt kjördæmi. Áður en nánar verður fjallað um það er rétt að benda
á, að slcv. greinargerðinni má ætla, að eina ástæða þess að félagslegt húsnæði stendur
autt sé sú, að eftirspurn sé engin. Vera má að rétt sé en það er staðreynd, að í nokl<rum
byggðarlögum hefur sérstakur vandi skapast vegna ástands félagslegs húsnæðis og
þess vegna ekki tekist að selja það. Sumstaðar hefur viðhald verið vanrækt árum
saman og ekki verið teldð tillit til þess við innlausn og endursölu. Jafnframt er
sérstaklega tekið fram í greinargerð, að: „ Engar sérstakar athuganir eða kannanir
1Frumvarp ti! laga um húsnæðismál, bls 52.
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[hafi] verið gerðar á umfangi þessa vanda. ” Þá er átt við hvort auðar íbúðir séu
sérstakt vandamál innan félagslega kerfisins eða hvort þess gæti einnig í almenna
kerfmu. Af þessum ástæðum er vandséð hvernig frumvarpshöfundar telja sig geta talið
auðar íbúðir innan félagsiegakerfisins með forsendum sínum og rökstuðningi fyrir því,
að lcerfið verði í heild sinni lagt af. Eftirfarandi tölur og tafla sýna síðan enn betur
þverstæðuna {þeim rökstuðningi þeirra.
Sveitarfélögin eiga um 2.900 af 10.195 félagslegu íbúðum eða um 28%. Af
2.900 íbúðum í eigu sveitarfélaga eru um 2.440 eiginlegar leiguíbúðir. Afgangurinn
eða 450 íbúðir eru því íbúðir, sem ekki hafa selst. Þessar íbúðir standa þó eldd allar
auðar ef marlca má niðurstöður skoðunar húsnæðisstofnunar frá 1996, sem sýnir
eftirfandi fjölda auðra íbúða:

Auðar í 2 mánuði eða lengur
Auðar í 6 mánuði eða lengur
Auðar í 1 ár eða lengur

Fjöldi íbúða
116
79
32

Hlutfall af heild
1,1%
0,8%
0,3%

Á síðustu árum hefur vandi noldcurra sveitarfélag vegna auðra íbúða oftsinnis
verði ræddur. Samkvæmt núgildandi lögum hefar sveitarfélag kaupskyldu fyrstu 10
árin frá afhendingu félaglegrar eignaríbúðar. Skilningur húsnæðisnefnda er, að þessi
kaupskylda endurnýjist við hverja endurúthlutun. Hafni sveitarfélag forkaupsrétti þá
skal því elclci veitt lán úr Byggingarsjóði verkamanna næstu 3 árin. Kaupskyldan getur
valdið sveitarfélögum töluverðurm vanda þegar elcki hefur tekist að selja íbúðirnar
aftur. Talið er, að slculdir þessara sveitarfélaga vegna þessara íbúða sé um 2,5 - 3
milljarðar. Væru íbúðirnar seldar á almennum markaði, eins og lagt er til í frumvarpinu og áhvílandi lán gerð upp miðað við uppgreiðsluvirði þeirra, stæðu eftir
skuldir upp á 1,1 - 1,4 milljarða.
„Heildarskuldir sveitarfélaga vegna félagslegra íbúða eru um kr. 9,5
milljarðar. Þetta lœtur nœrri að vera um 16% a f heildarskuldum sveitarfélaga og
stofnana þeirra. Áœtlað er, að skuldir sveitarfélaga vegna félagslegra leiguibúða séu
um kr. 6,8 milljarðar. Þar a f um kr. 1,2 milljarðar vegna félagslegra kaupleiguíbúða í
eigu Reykjavíkurborgar. Miðað við framangreindar upplýsingar lœtur nœrri, að
skuldir sveitarfélaga vegna félagslegra íbúða, sem ekki hefur tekist að selja í núverandi kerfi, séu um kr. 2,5 til 3,0 milljarðar. Ekki eru meðtaldar skuldir vegna félagslegra kaupleiguíbúða í Reykjavík. Sem dœmi um skuldir sveitarfélaga má nefna
skuldir Bolungarvíkurkaupstaðar. Hann skuldar um kr. 342 milljónir vegna félagslegra íbúða eða umkr. 317 þús. á íbúa. Heildarskuldir á samstöðureikningi kaupstaðarins eru kr. 638 millj. Því lætur nœrri, að 54% a f skuldum séu vegna félagslegra
íbúða. Á árinu 1996jukust skuldir kaupstaðarins vegna félagslegra íbúða um kr. 155
millj. en til samanburðar voru skatttekjur sveitarfélagsins á árinu áætlaðar kr. 128
millj. Nefna m áfleiri svipuð dæmi, t.d. sveitarfélag á Norðurlandi með um 350 íbúa,
sem skuldar Icr. 124 millj. vegna félagslegra íbúða, eða kr. 350 þús. á íbúa, og annað
sveitarfélag á Austurlandi með um 480 íbúa, sem skuldar um kr: 117 millj, eða kr. 244
þús. á íbúa o.s.frv. ”(Skýrsla vinnuhóps Sambands íslenslcra sveitarfélaga um
félaglega húsnæðiskerfið, mars 1997. Bls. 29 - 30)
Ljóst er að vandi þessara sveitarfélag er staðbundinn og til kominn vegna samdráttar í atvinnu- og byggðarþróun. Einnig hefur verið bent á, að nýbygging félagslegra íbúða hafi elcki í öllum tilvikum verið í takt við íbúðaþörf. „Ríkisendurskoðun
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telur að gera þurfi rikari kröfur til þess að húsnæðisnefndir leggi fram raunhœfar
áœtlanir um íbúðaþörf í sveitarfélögum. Þetta er ekki síst mikilvœgt í Ijósi þess, að
víða sitja sveitarfélög uppi með félagslegt íbúðarhúsnœði vegna þess að engir umsœkjendur eru til staðar. Þá telur Ríkisendurskoðun fulla ástæðu til að krefjast betri
upplýsinga frá húsnæðisnefndunum um það hvort mæta megi félagslegri íbúðarþörf í
meira mæli með kaupum á notuðu húsnœði á hverjum stað í stað nýbygginga. Að
mörgu leyti er skiljanlegt, að lögð hafi verið áhersla á atvinnuskapandi nýbyggingar
en á móti má segja, að það sé varla hlutverk hins félagslega húsnæðiskerfis að halda
uppi atvinnustarfsemi í byggingariðnaði. Jafnframt telur Ríkisendurskoðun að taka
þurfi stærðar~ og kostnaðarviðmiðanir félagslegs húsnæðis til gagnrýninnar
endurskoðunar en finna má dæmi þess, að hátt verð á félagslegu húsnæði torveldi
sölu á þ v i ” (Stjórnsýsluendurskoðun á Húsnæðisstofnun ríkisins. Ríkisendurskoðun,
okt. 1996. Bls. 92)
A f ofanrituðu er ljóst, að þó vandi einstakra sveitarfélaga vegna félagslegra
eignaríbúða, sem þau geta ekki losnað við sé mildll, þá er eldd um að ræða mikinn
vanda í félaglega húsnæðiskerfmu sem heild. Því verður að álykta.sem svo, að þó að
vandi nokkurra sveitarfélaga sé. mildll þá sé ekki rétt.að gera kerfisbreytingu í félagslega húsnæðiskerfmu eingögnu vegna hans heldur verður að grípa til sértælcra aðgerða
til að leysa vanda þessara sveitarfélaga.
Ýmis sveitarfélög hafa brýna þörf fyrir félagslegt fyrir og þeim kröfum þarf að
svara með aðgerðum. Samkvæmt upplýsingum Húsnæðisstofnunar liggja fyrir 502
umsóknir um félaglegar íbúðir. Þær skiptast þannig:
Gerð íbúðar
Almenn kaupleiga
Félagsleg kaupleiga
Félagslegar eignaríbúðir
Félagslegar leiguíbúðir
Aðrar íbúðir
Samtals

FjÖldi
38
122
52
135
155
502

A f 135 leiguíbúðum eru 114 umsóknir frá eftirfarandi félagasamtökum:
Félagsstofnun stúdenta í Reykjavík og á Akureyri, Þroskahjálp, Öryrkjabandalaginu,
Skálatúnsheimilinu og Sólheimum. Umsóknir frá sveitarfélögum eru 21 og skiptast á
sveitarfélög skv. eftirfarandi töflu:
Sveitarfélag

Akureyri
Dalabyggð
Kópavogur
Mosfellsbær
Neskaupstaður 1 samvinnu við fatlaða
Reykjanes
Samtals

Umsóknir um
félagslegar
leiguíbúðir
3
1
4
2
3
8
21
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Þar að auki hafa reynslusveitarfélögin Reykjavík og Hafnafjörður sótt um
félagslegaríbúðir. Reykjavík hefur sótt um 130 og Hafnafjörður um 25 en það liggur
ekki fyrir hvort og þá hve margar þessara íbúða verða leiguíbúðir.
Fjárlög fyrir árið 1998 gera ráð fyrir kaupum eða byggingu á 170 íbúðum.
Þróun úthlutana undanfarin ár má lesa úr eftirfarandi töflu:
FjÖldi
460
250
180
170

Ar
1995
1996
1997
1998

Hér kemur fram, að samdráttur hefur verið mikill. Það sem hins vegar verður
ljóst er, að samdrátturinn stafar eklci af því, að sveitarfélögin hafi talið minni þörf á
íbúðum heldur af því, að meira fjármagni hefur ekki verið veitt til þessa málaflokks á
íjárlögum undanfarinna ára.

Ályktun um forsendur.
í köflum III-1 til III-10 hefur verið farið yfir nokkrar helstu forsendur, sem
frumvarpshöfundar og félagsmálaráðherra gefa sér fyrir því, að brýna nauðsyn beri til
þess nú þegar að leggja núverandí félagslegt húsnæðiskerfí niður. Það er mat ASÍ og
BSRB,að þær forsendur ráðherrans og starfsmanna hans sem hér hafa verið gerðar að
umtalsefni og flestar verið hraktar, séu ekki haldbær rök fyrir niðurstöðum þeirra.

IV. Kafli.
Þjönar frumvarpið þeim markmiðum, sem það setur?
í kafla II var gerð grein fyrir þeim markmiðum sem sett eru í frumvarpinu
sjálfu. í þessum kafla er athugað hvort frumvarpið þjóni þessum markmiðum.
IV-1. Öryggi í húsnæðismálum.
í 34 greinum frumvarpsins er að fínna heimildir til ráðherra til setningu
reglugerða, reglna ög töku ákvarðana um öll helstu atriði frumvarpsins. Þessi háttur
við setningu laga felur í sér verulegt framsal á valdi Alþingsins 1 hendur ráðherra og
skapar óþolandi óöryggi fyrir núverandi og væntanlega notendur kerfisins.
Með frumvarpinu verður núverandi féiagslegu eignaríbúðalcerfi lokað. Á þessu
síðasta ári einu saman, gátu 800 fjölskyldur keypt eða skipt um íbúðir í endursölu
innan félagslega kerfisins. Undanfarin ár hafa því hundruðir fjölskyldna þess að geta
skipt um íbúðir innan kerfisins eftir því sem félagslega aðstæður þeirra breytast. Eftir
lokun kerfisins verður þessum hóp vísað á almennan húsnæðismarkað, á leigumarkað
eða þá að hluti hans lolcast inni í núverandi kerfi, í húsnæði sem elcki hentar
fjölskyldugerð eða fjárhag hans.
Eftir gildistöku laganna skulu veitt húsbréfalán í stað félagslegra
húsnæðislána. Augljóst er að vegna strangari skilyrða fyrir lánveitingum, mun
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verulega fæklca þeim sem eiga kost á að eignast íbúð. Þetta kallar á mikla fjölgun
leiguíbúða. Þessar leiguíbúðir þurfa ekld aðeins að vera á viðráðaniegum kjörum,
heidur verður leigumarkaðurinn einnig að tryggja búsetuöryggi til frambúðar. í
frumvarpinu er enga tryggingu að fmna fyrir því, að framboð leiguhúsnæðis verði
nægjanlegt. Það eina sem tryggt er í frumvarpinu, er að teknar verði upp viðræður
milli ríkisins og Sambands sveitarfélaga um að sveitarfélögin komi nánar að
fjármögnun lána til leiguíbúða. Þar til þær viðræður hafa verið til lykta leiddar er
einungis gert ráð fyrir ijárveitingum til 25 leiguíbúða á ári, næstu 2 árin. Nú þegar er
framboð á leiguhúsnæði langt frá því að vera nægjanlegt og hundruðir fjölskyldna
standa í biðröð eftir félagslegu íbúðarhúsnæði. Verði frumvarpið að lögum verður enn
fleirum vísað í þá biðröð. Úrbætur á leigumarkaði eru því algjör forsenda þess að
kerfisbreytingin slcilj i ekld stóran hóp lágtekjufólks, aldraðra og öryrkja eftir án
úrræða í húsnæðismálum.
Leigumarkaðurinn er ekki í stakk búinn til þess að taka við því hlutverki, sem
frumvarpið ætlar honum. í fyrsta lagi vegna þess að framboð á leiguhúsnæði á
viðráðnalegum kjörum .er ekki til staðar. Nauðsynlegt hefði verið að athugaða
vandlega þennan markað, bæði stærð hans en ekki síður verðlagningu og gæði áður en
stjórum íjölda Iágtekjufólks er vísað út á hann. Það hefur elcki verið gert. í öðru lagi
þá er lítil hefð hér á landi fyrir mikilli útleigu í atvinnuskyni nema innan félagslega
kerfisins en sá markaður lítur öðrum lögmálum en hinn almenni markaður.
Húsaleigulög eru sniðin utan um leigumarkað þar sem leigðar eru út íbúðir til lengri
eða skemmri tíma frá einstaklingum til einstakíinga. Mikil hreyfing er á þessum
markaði, búsetuöryggi lítið og réttarstaða leigjenda oft á tíðum bágborin. Því verður
að gera umfangsmiklar breytingar á lögum um réttindi og skyldur á leigumarkaði.
Frumvarpið bætir því ekld réttaröryggi lágtekjufólks, aldraðra og
annarra sem notið hafa hins félagslega húsnæðiskerfis.

IV-2. Jafnfrétti í húsnæðismálum.
Eldd er alveg Ijóst hvað frumvarpshöfundar eiga við með þessu markmiði.
Skilja má þó markmið þetta m.a. með tvennum hætti. í fyrsta lagi sem jafnrétti til
búsetuöryggis og í öðru iagi jafnrétti til eignamyndunar, Hvað það fyrra varðar þá er
ljóst, að jafnrétti næst ekld vegna þess mikla munar sem er á réttarstöðu þeirra, sem
búa í eigin húsnæði ( skiptir ekki máli hvort er félagslegt eða ekki ) og þeirra sem
leigja. Hvað hið síðara varðar þá er ljóst, að með því að loka og leggja niður hið
félagslega eignaríbúðakerfí er tekið fyrir möguleika stórs hóps lágtekjufólks til þess að
mynda eign í eigin íbúðarhúsnæði. Þessum hópi er vísað á almennan leigumarkað þar
sem hann mun með leigutöku sinni afla leigusölum verulegra eigna í tímans rás.
Ef átt er við með jafnrétti, að lögin tryggi jafnrétti í þeim hópi, sem hefur þörf
fyrir sérstaka fyrirgreiðslu í húsnæðismálum til eignar eða leigu þá er ljóst, að það
gera þau eklci. Aðallega vegna þess að í frumvarpinu eru stórir kafkr óskrifaðir og
bíða reglugerða eða ákvarðana ráðherra en eirrnig vegna þess að lögin færa aukið
hlutverk til sveitarfélaganna en þau eru mörg hver elcki í stakk búin til þess að yfirtaka
það hlutverk og lítið eða ekkert í frumvarpinu eða lögum, sem leggur þeim fastar og
ákveðnar skyldur á herðar. Skal þetta rökstutt nánar.
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Sveiíarfélögin hafa skyldu skv. 1. nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga
til að tryggja eftir því sem kostur er, framboð á íbúðarhúsnæði handa þeim, sem búa
við erfiðar aðstæður. Ljóst er, að þörfin fyrir gott, ódýrt leiguhúsnæði mun aulcast
stórkostlega verði frumvarpið að lögum þar þó ekki sé annað nefnt en að lokað verður
fyrir möguleika til að fá 100% lán til kaupa á félagslegri eignaríbúð.
Félagsmálaráðherrra telur, að með frumvarpinu sé verið að gera það meira freistandi
fyrir sveitarfélögin að bæta við leiguhúsnæði. Ekki er liggur í augum uppi hvað í
frumvarpinu freistar sveitarfélaganna til að fjárfesta í fleiri félagslegum leiguíbúðum. í
greinargerð með VIII. lcafla er bent á að gert sé „ráðfyrir því að teknar verði upp viðrœður milli ríkis og Samband íslendra sveitarfélaga um hvernig sveitarfélög komi
nánar að fjármögnun lána til leiguíbúða og merðferð kaupleiguíbúða” og er gert ráð
fyrir, að niðurstaða viðræðna liggi fyrir við gildistöku laganna. I greinargerð með
bráðabirðaákvæði VIII er kveðið á um, að hinum nýja íbúðarlánasjóði verði heimilt að
veita lán á árunum 1999 og 2000 til leiguíbúða og að flöldi þeirra miðist við framlag
ríkissjóðs og áætlaðan kostnað vegna niðurgreiðslu. Hér er þess sérstaklega getið, að
„gert sé ráð fyrir því að slíkar viðrœður leiði til samkomulags” Hér er því ekki um
neitt það.'að ræða, sem skuldbindur sveitarfélögin til að auka framboð á leiguíbúðum
og væntingum ríkistjórnarinnar er mjög stillt í hóf þar sem hún, samkvæmt björtustu
vonum, gerir sér vonir um, að viðræðunum Ijúki með samkomulagi. Gert-er og ráð
fyrir að sveitarfélögin geti breytt innlausnaríbúðum í leiguíbúðir. Ef sveitarfélag velur
að breyta innlausnaríbúð í leiguíbúð nú á það rétt á viðbótarláni á sömu kjörum og nú
er, þ.e. 90% af byggingarkostnaði eða kaupverði íbúðar, lánað til 50 ára með breytilegum vöxtum. Nú eru vextir af þessum lánum 1%. Hvort svo verður áfram eða hvort
vextirnir verða hækkaðir skiptir verulegu máli. Hvorki í kostnaðarmati
fjármálaráðuneytis né í greinargerð með frumvarpinu er gert ráð fyrir kostnaði vegna
niðurgreiðslu vaxta af lánum íbúðarlánasjóðs til sveitarfélaga vegna leiguíbúða,
hvorlci af nýjum eða eldri lánum. Hvort af því má ráða að ekld standi til að niðurgreiða
vexti verða ráðherrar að svara áður en frumvarp þetta verður að lögum.
Verði frumvarpið að lögnm, minnkar jafnrétti varðandi búsetu- og
almennt félagslegtöryggi. Ekkert í frumvarpinu bendir til, að sveitarfélögin muni auka framboð sitt á leiguhúsnæði ef undanskildar eru þær 25
íbúðir á ári, næstu tvö árin, sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Eftir
gildistöku laganna mun fjölga í hópi þeirra, sem ekld geta fjárfest í eigin
húsnæði og aðstöðumunur manna til að eignast eigið húsnæði eykst
verulega og djúp staðfest milli þeirra „sem geta” og þeirra „sem ekki
geta” í þessu þjóðfélagi.

IV-3. Auknir möguleikar til að eignast eða leigja á viðráðanlegm kjörum.
Um þetta vísast til þess sem að framan greinir. Ekkert í frumvarpinu eykur
möguleika láglaunafólks til þess að eignast eigið húsnæði. Þvert á móti er úr þeim
möguleikum dregið m.a. með því að hætta að veita 100% lán. Elcki liggja heldur fyrir
reglur um hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að eiga rétt á viðbótarláni í nýja kerfínu
né heldur á hverju greiðslumat eigi að byggja. Vísað til vinnu vinnuhóps við gerð nýs
greiðslumats. í frumvarpinu er einungis kveðið á um að félagsmálaráðherra setji
reglur um hvort tveggja að fengnum tillögum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Verði
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núverandi greiðslumat í félagslega íbúðarkerfmu (28% af tekjum) fært í átt að því,
sem er í húsbréfakerfmu (18% af tekjum) er Ijóst, að þeim mun enn fækka sem eiga
þess kost að kaupa íbúð verði frumvarpið að lögum.
Möguleikar til þess að leigja á viðráðanlegum kjörum eru eklci aulaiir. í 42.gr.
frumvarpsins er gefíð fyrirheit um setningu reglugerðar um fjárhæð leigu. Engir
útreikningar eða fyrirheit um fjárhæð leigu fylgja frumvarpinu. í greinargerð með
42.gr. er tekið fram, að áfram skuli veita lán með „sérstökum” kjörum til að byggja
leiguhúsnæði. Eldci er skilgreint hvað átt er við með „sérstökum” kjörum. Ef hér er átt
við hagstæð kjör eins og nú eru með 1% vöxtum til 50 ára en jafnframt að
leigufjárhæ ðin sé sanngjörn og dugi fyrir kostnaði þá vilja ASÍ og BSRB vekja
sérstaka athygli á eftirfarandi; Sé lágtekjufólki ætlað að greiða leigu, sem dugar fyrir
afborgunum láns og rekstri fasteignar þá það allt eins að geta sjálft tekið lán með
niðurgreiddum vöxtum og í tímans rás myndað eign í eigin íbúðarhúsnæði í stað þess
að mynda eignir með leigutöku hjá öðrum.
MÖguleíkar tii að eignast eða leigja á viðráðanlegum kjörum eru ekki
auknir.

IV-4. Aukinn sveigjanleiki husnæðiskeríisins.
Samtökin hafa bent ítrekað á, að nausðynlegt sé að aulca sveigjanleika i
félagslega íbúðakerfmu og fagna sérhverri breytingu sem í þá átt gengur. Einmitt til að
aulca sveigjanleika húsnæðiskerfisisn hefur verkalýðshreyfmgin síðustu ár haft uppi
kröfuna um félagsleg lán á félagsíegum kjörum.
Sveigjanleiki er eldd aukinn með frumvarpi félagsmálaráðherra því félagslega
eignaríbúðakerfið og kaupleigukerfíð eru einfaldlega lögð af. Möguleikum er fældcað,
úrræðum er fælckað og ekki verður lengur hægt að skipta um íbúðir innan kerfisins.
Möguleikar til þess að breyta auðum félagslegum eignaríbúðum í félagslear
leiguíbúðir hafa verið til staðar og engu nýju er þar bætt við.
Frelsi fólks til að velja sér húsnæði á almennum markaði er ekki tryggt. Með
frumvarpinu er ekki tryggt, að fólk sem uppfyllir skilyrði til að fá félagsleg
húsnæðislán hafi frelsi til að velja sér húsnæði á almennum markaði. I frumvarpinu er
bráðabirgðaákvæði, sem heimilar sveitafélögum að setja það sem skilyrði fyrir
veitingu viðbótarlána, að þau verði nýtt til kaupa á félagslegum eignaríbúðum
sveitarfélagsins sjálfs. Þess misskilnings gætir einnig, að allir þeir sem nú séu á
biðlista eftir félagslegum eignaríbúðum geti fengið fyrirgreiðslu strax og keypt sér
íbúð á almennum markaði. Þetta er rangt. Skv. texta frumvarpsins er veiting
viðbótarlána m.a. háð eftirfarandi skilyrðum:
a. Fjárhag sveitarfélaga og samþykki húsnæðisnefnda ( 31 .gr.).
b. Greiðslu sveitarfélaga á 5% framlagi í varasjóð ( 47.gr.).
c. Mati stjórnar íbúðarlánasjóðs á heimildum sveitarfélags í sjóðnum og
fjárh ag sstö ð u íbúðarlánasjóðs ( greinargerð með VII kafla).
d. Að stöðnu greiðslumati skv. ósettri reglugerð ( 31 .gr.)
e. Að stöðnum öðrum skilyrðum skv. nánari skilyrðum í ósettri reglugerð (31 gr.)
f. Að keypt skuli fyrrum félagsleg og óseld íbúð sveitarfélagsins sjálfs
(bráðabirgðaákvæði III)
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Sveigjanieiki húsnæðiskerfísins er ekki aukinn með frumvarpinu og
nolcndum hins félagslega eignaríbúðakerfis, núverandi og væntanlegum,
gefið takmarkað svigrúm til kaupa á almennum markaði.

IV~5, Trygging á rétti þeirra sem þurfa félagslega aðstoð til öflunar
húsnæðis.
í frumvarpinu er engar slíkar tryggingar að fínna. Vísað er til laga um
félagsþjónustu sveitarfélaga og er því rétt að skoða þær tryggingar nokkuð. Þau
lagaákvæði sem um er að ræða eru þessi:
46. gr.
Sveitarsíjórnir skulu, eftir því sem kostur er og þ ö rf er á, tryggja framboð a f
leiguhúsnœði, félagslegu kaupleiguhúsnœði og/eða félagslegum eignaríbúðum handa
þeimfjölskyldum- og einstaklingum sem ekki. eru á annan hátt færir um að sjá sér fyrir
húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfierslubyrðar eða annarra félagslegra
aðstæðna.
Um 49. (46) gr.
Greinin er hugsuð sem hvatning til sveitarfélaga um að hafa framboð a f
félagslegu húsnæði.
47. gr.
Félagsmálanefndir skulu sjá til þess að veita þeim fjölslcyldum og
einstaklingum, sem ekki eru færir um það sjálfir, úrlausn í húsnæðismálum til að
leysa úr bráðum vanda á meðan unnið er að varanlegri lausn.
Um 50. (47) gr.
Greinin felur í sér skyldu félagsmálanefnda til að útvega þeim íbúum
sveitarfélagsins húsnæði sem ekki eru færir um það sjálflr. Akvœðið er í samræmi við
hið almenna ákvæði 11. gr. frumvarpsins um verkefni félagsmálanefndar, en
húsnæðismál eru mikiivœgur þáttur í þeirri aðstoð sem félagsmálanefndir eiga að
veitaskv. 7. tí ll.gr.
Að baki skyldu félagsmálanefndar hvílir að sjálfsögðu sú forsenda að
sveitarfélagið hafi tiltœkt húsnæði. Hér er ekki nýmæli á ferðinni þar sem 1. gr.
framfærslulaga hefur verið túlkuð og framkvæmd svo að sveitarfélögum beri skylda til
að veita fólki úrlausn í húsnæðismálum til að leysa úr bráðum vanda. Sú skylda er í
samrœmi við ákvæði 12. gr. frumvarpsins þar sem segir að sveitarfélag skuli veita
aðstoð hverjum þeim íbúa sem ekki er fær um að sjá fyrir þörfum sínum ogfjölskyldu
sinnar. Með aðstoð er m.a. átt við hjálp til að útvega húsnæðl
A f þessum ákvæðum er ljóst, að skyldur sveitarfélaganna eru ekki „trygging”
fyrir félagslegri húsnæðisaðstoð. Hvatt er til þess, að húsnæði sé hvarvetna nægilegt
og aðstoðin háð því að nægilegt húsnæði sé til fyrir. Um almennan rétt til
félagsþjónustu segir svo í greinargerð með lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga:
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„ Við athugun á því hvort íbúum sveitarfélaga sé tryggður réttur til
félagsþjónustu þ a r f að ligg/a Ijóst fyrir hvaða skilningur er lagður í það hugtak. E f
réttur fóíks er skilgreindur svo að við vissar aðstæður geti fólk kraflst ákveðinnar
aðstoðar eða þjónustuy sem eigi sér stað án tafar, er réttur í þeim skilningi ekki
tryggður með ákvœðum frumvarpsins. Sá réttur, sem íbúum sveitarfélaga er tryggður
samkvœmt frumvarpinu, er almenns eðlis í samrœmi við skyldur. þœr sem lagt er til í
frumvarpinu að sveitarfélögin beri. Utfærsla réttarins í einstökum tilfellum hvílir á
herðum hvers sveitarfélags miðað við aðstœður hvers umsækjandafyrir sig. Þannig er
t.d. ekki lagt til að tilgreint sé hver sú jjárhœð (eða lágmarksfjárhæð) skuli vera sem
umsœkjandi um fjárhagsaðstoð eigi rétt á. Astœðan er sú að slík afmörkuð skylda
mundi stríða gegn þeim skilningi sem nú er lagður í sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga
og slíkum rétti yrði varla fullnægt án sérstaks ríkisframlags sem eingöngu væri ætlað
þessum málaflokkl Þótt ekki sé mögulegt, miðað við núverandi aðstæður, að
skilgreina rétt fólks til félagsþjónustu með nákvœmum hœtti, er Ijóst að frumvarpinu
er ætlað að tryggja rétt fólks til þjónustu og aðstoðar, tryggja fjárhagslegt og
félagslegt öryggi fólks, þ.e. rétt þess til ráðgjafar, fjárhagsaðstoðar, félagslegrar
heimaþjónustu, dagvistar barna, úrræða í húsnæðismálum o.fl., enda þótt telja verði
að það sé verkefni hvers sveitarfélags að útfæra nákvæmlega hver réttur hvers
einstaklings er. ”
Af öllu ofanrituðu er Ijóst, að frumvarp félagsmálaráðherra tryggir ekki
rétt til félagslegrar aðstoðar við húsnæðisöflun.

IV-6. Að breyta úr félagslegu íbúðarkerfí yfir í félagslegt lánakerfi og
félagsleg jöfnun með sértækum viðbötarlánum.
Frumvarp ráðherra leggur niður núverandi félagslegt íbúðarkerfi. Um það
verður ekki deilt en það stofnsetur hins vegar eldd nýtt „félagslegt lánakerfi”. Skv.
frumvarpinu verða veitt það sem kölluð eru viðbótarlán og er vert að athuga hver
félagslegur þáttur þeirra er.
í 2.gr. frumvarpsins eru engin úrræði laganna sldlgreind sem félagsleg úrræði
en í greinargerð með 2.gr. er greinin sögð veita vísbendingu um uppbyggingu
kerfisins. Skv. 10.gr. frumvarpsins skal íbúðalánasjóður vera sjálfum sér nægur með
íjármagn eða með öðrum orðum sjálfbær. Þessi ákvæði verður að sldlja þannig, að
nýju viðbótarlánin verði ekki „félagsleg” heldur eitthvað annað. Enn fremur verður að
ætla, að lánveitingum íbúðalánasjóðs verði ekki ætlað að svara þörfum lágtekjufólks
fyrir sérstaka fyrirgreiðslu nema og þá því aðeins Qárhagur sjóðsins leyfi. í
greinargerð með VII kafla þar sem segir:
,,Gert er ráð fyrir því að framkvæmd viðbótarlánveitinga verði þannig að
húsnœðisnefndir sveitarfélaga hafi það verkefni að kanna. þ ö rf fyrxr íbúðarhúsnæði og
aðstoða fó lk við húsnœðisöfiun. Sveitarfélög geri síðan áœtlun um þ ö r f fyrir
íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu, sem þau senda Ibúðalánasjóði með ósk um að
sjóðurinn veiti viðbótarlán upp að tilteknu hámarki, sem húsnæðisnefnd hafi heimild
til þess að ávísa á. Stjórn íbúðalánasjóðs fer yflr þessar áætlanir og þau gögn sem
þær byggjast á og ákveður hámark lánsheimildar sem sveitarfélagi er heimilt að nýta
og miðað við það heildarfjármagn sem sjóðurinn hefur tíl ráðstöfunar í það skiptið.
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Miðað er við að í iok hvers árs liggi fyrir hverjar verði lánsheimildir húsnœðisnefndar
fyrir nœsta ár. ”
í greinargerðinni segir síðan um félagslegahluta viðbótarlánanna:
,,Hér er lagt til að tekin verði upp sérstök viðbótarlán, auk almenns láns, sem
veitt verði þeim sem búa við erfiðar aðstæður. Með viðbótarláninu getur
heildarlánveitingin numið allt að 90% a f kaupverði íbúðar. Með þessu er stuðlað að
þ ví að þeir sem búa við slíkar aðstœður og eiga ekki kost á lánsfjármagni á almennum
markaði geti jjármagnað eigin íbúðarkaup, sem þeir œttu ella ekki kost á. Með
núverandi vaxtabótakerfi ásamt þeim breytingum sem gerðar verða á álcvæðum laga
um tekju- og eignarskatt, samhliða frumvarpi þessu, er síðan vegið á móti þeim
áhrifum sem hækkun vaxta hefur í för með sér. Er við það miðað að þeir sem kost eiga
á viðbótarláni verði ekki verr settir en þeir vœru hefðu þeir keypt félagslega
eignaríbúð
samkvæmt
þ ví
kerfi
er
nú
gildir.
Til þess að mæta kostnaði vegna tapaðra viðbótarlána og kostnaði við innheimtu
hugsanlegs taps á viðbótarlánum gerir frumvarpið ráð fyrir því að sveitarfélög greiði
tiltekið hlutfall a f viðbótarlánum í sérstakan varasjóð, samkvæmt nánari fyrirmælum í
47.gr. ”
Með öðrum orðum þýðir þetta, að aðstoð verður veitt til þeirra, sem eklci hafa
aðgang að lánsíjármagni á aimemium markaði sem þó er sagt nægilegt framboð af og
óheftur aðgangur að annarstaðar í greinargerðinni. Aðstoðin mun felast í því, að lánað
verður langt umfram þau veðmörk, sem tíðkast á almennum markaði. Áhættan af því
verður færð yfir á sveitarfélögin í sameiningu. í 3.mgr. 31.gr. er ráðherra síðan gefin
heimild til að setja reglugerð um skilyrði þess að þessarar fyrirgreiðslu veri notið. í
greinargerð með 31.gr, er síðan tekið fram, að slcilyrði þessi geti orðið vægari en
almennt gerist. Erfítt er að ráða í merkingu þessa en Ijóst er, að „vægari skilyrði” getur
ekki þýtt annað en, að greiðslumatið verði ekki eins strangt og ella. Það eitt út af fyrir
sig hlýtur að vera ávísun á það vandamál, sem frumvarpið er m.a. sagt eiga að leysa en
það eru viðvarandi greiðsluvandræði í félagslega íbúðakerfmu. Hér stangast hvað á
annars horn eins og raunar víða annarsstaðar í frumvarpinu sjálfu og í greinargerð
þess. Tekið er síðan sérstaklega fram, að eftir breytingarnar eigi vaxtabótalcerfið að
tryggja lágtekjufólki eklci verri stöðu en það hefur í núverandi lcerfí. Dregið er í efa að
svo verði sbr. um fjöllun um það atriði síðar í umsögn þessari.
Því markmiði að leggja niður núverandi félagslegt íbúðakerfí verður náð
með frumvarpinu. Því markmiði að skapa „félagslegt” lánakerfí verður
hins vegar ekki náð.

IV-7. Að skapa einfaldara kerfi sem þjónar betur tekjulágu fólki og
öldruðum.
Vafamál er hvort hið nýja lcerfi geti talist einfaldara en það gamla, jafnvel þó
valmöguleikum innan kerfísins verði fælckað. Eftirfarandi samantekt á heimildum
ráðherra varpar ljósi á þá staðreynd, að meðan heimildir þessar hafa elcki verið nýttar
og reglur settar er ekki hægt að leggja mat á einfaldleika hins nýja lceríis:
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FRUMVARP TIL LAGA UM HÚSNÆÐISMÁL.
( Sam antekt á heimíldum rá ð h e rra )
4. gr.

Ib úðalánasjóður.
Skal sjóðurinn vera ráðgefandi fyrir félagsmálaráðherra og Önnur stjórnvöld í
húsnæðismáluni og fara með þau verkefni sem getið er í lögum þessum og ráðherra felur
honum með reglugerð.
íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins er lýtur sérstakri stjórn, og heyrir undir
félagsmálaráðherra.
7. gr.

Stjórn.
Félagsmálaráðherra skipar stjórn íbúðalánasjóðs til fjögurra ára í senn. Félagsmálaráðherra
skipar form ann og varaformann úr hópi stjórnarmanna, en stjórn sjóðsins skiptir að öðru
Ieyti með sér verkum. Ráðherra ákveður þóknun stjórnarmanna.
9. gr.

Verkefni.
Verkefni íbúðalánasjóðs eru:
6. Að stuðla að tækninýjungum og öðrum umbótum í byggingariðnaði, m.a. með veitingu
lána eða styrkja samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerö sem ráðherra setur.
7. Að sinna öðrum verkefnum sem ráðherra felur sjóðnum með reglugerð á sviði húsnæðis
mála.
11.gr.

Varsla.
íbúðalánasjóður skal varðveita og ávaxta það fé sem hann hefur umsjón með. Stjórn
Íbúðaíánasjóðs getur, að fengnu samþykki félagsmálaráðherra, tekið ákvörðun um að fela
öðrum varðveislu eigna sjóðsins, að nokkru leyti eða öllu. Þess skal gætt að sjóðurinn hafi
jafnan nægilegt laust fé til að standa við skuldbindingar sinar.
Stjórn íbúðalánasjóðs skal, að fengnu samþykki félagsmálaráðherra, semja við lánastofnanir
um afgreiðslu og innheimtu lána eða einstakra flokka þeirra.
12.

gr.

Skipulag.
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, að fenginni tillögu stjórnar íbúðalánasjóðs,
frekari verkefni og skipulag sjóðsins, þar á meðal skiptingu hans í svið eða deildir að því
íeyti sem ekki er kveðið á um í lögum þessum.
16. gr.

Aðrir lánaflokkar.
Stjórn íbúðalánasjóðs er heimilt, að fengnu samþykki félagsmálaráðherra, að stofnatil nýrra
íánaflokka. Gert skal ráð fyrir öllum lánaflokkum í Qárhagsáætlun sjóðsíns fyrir það ár sem
veiting láns fer fram. Stjórn íbúðalánasjóðs er heimilt að skuldbreyta lánum sjóðsins.
Um nánari skilyrði lánveitinga samkvæmt þessari grein fer eftir því sem ákveðið er í lögum
þessum og reglugerð sem félagsmálaráðherra setur að fenginni umsögn stjórnar
íbúðalánasjóðs.
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18. gr.

Greiðslumat.
Stjórn Ibúðalánasjóðs skal, að fengnu samþykki fé 1agsmálaráðherra, semja við
viðskiptabanka og aðrar fjármálastofnanir um að annast mat skv. 2. og 3. tölul. 2. mgr. og
hafa með höndum samskipti útgefanda fasteignabréfa við húsbréfadeild. Jafnframt má
ákveða \ regiugerð að mat skv. 1. tölul. 2. mgr. megi fela sérstökum trúnaðarmönnum.
19. gr.

Fasteignaveðbréf.
Ráðherra getur með reglugerð ákveðið hámarksfjárhæð fasteignaveðbréfa sem húsbréfadeild
kaupir vegna hverrar fasteignar.
20. gr.

Matsverð.
Stjórn íbúðalánasjóðs setur reglur, sem félagsm álaráðherra staðfestir, um eðlilegt matsverð
fasteigna sem skulu byggjast á viðmiðun við markaðsverð, brunabótamat, byggingarkostnað
og samþykktan kostnað við meiri háttar endurnýjun eða endurbætur á íbúðarhúsnæði.
21. gr.

Lánstími og lánskjör.
Hámarkslánstími á fasteignaveðbréfum er húsbréfadeild kaupir skal vera 40 ár. Ráðherra skal
kveða nánar á um lánstíma einstakra lánaflokka í reglugerð.
22. gr.

Hlutkesti,
. Skal kveða nánar á um framkvæmd þessa í reglugerð.

24. gr.

Frestun afborgana.
Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis að fengnum tillögum stjórnar
íbúðalánasjóðs.
25. gr,

Greiðslukjör húsbréfa.
Félagsmálaráðherra tekur ákvörðun um framangreind atriðí að fenginni umsögn Seðlabanka
íslands.
29. gr.

Vaxtaálag.
Félagsmálaráðherra ákveður vaxtaálag þetta, að fengnum tillögum stjórnar íbúðalánasjóðs.
30. gr.

Reglugerð.
Félagsmálaráðherra getur sett frekari fyrirmæli í reglugerð um fyrirkomulag og tilhögun
húsbréfaviðskipta, þar á meðal um skyldur fasteignasala til þess að veita upplýsingar um
gengi húsbréfa.
31.gr.

Lánveiting.
Að fengnum tillögum Sambands íslenskra sveitarfélaga setur ráðherra nánari fyrirmæli í
reglugerð um skilyrði lánveitinga skv. 1. mgr. Við veitingu viðbótarlána skal höfð hliðsjón
af fjölskyldustærð, eignum, tekjum, íbúðarstærð og gerð húsnæðis.
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Að höfðu samráði við stjórn íbúðalánasjóðs er ráðherra heimiit að setja I reglugerð nánari
skilyrði fyrir veitingu almenns láns skv. 18. gr. til einstaklinga sem hyggjast taka bæði
almennt lán og viðbótarlán.
32. gr.

Lánskjör viðbótarlána.
Hámarkslánstími viðbótarlána skal vera 40 ár. Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um
Iánstíma í reglugerð.
Lán til leiguíbúða.
35.gr.

Almennt.
Samþykktir eða stofnskrár félaga og félagasamtaka skv. 1. mgr. skulu hafa hlotið
staðfestingu félagsm álaráðherra áður en þau eru skráð og hefja starfsemi sína.
36.

gr.

Samþykktir.
.Félagsmálaráðherra læ tur gera fyrirmyndir að samþykktum skv. 1. mgr.
37. gr.

Lánsumsóknir.
Félagsmálaráðherra setur með reglugerð frekari ákvæðí um skilyrði lána til leiguíbúða, þar á
meðal um gerð íbúða, stærðir þeirra, hagkvæmni og byggingarkostnað, svo og úrræði til þess
að tryggja sem lægst íbúðarverð.
40. gr.

Ráðstöfun leiguhúsnœðis.
Um rétt til leiguhúsnæðis fer eftir félagslegum aðstæðum umsækjanda og því hvort tekjur
hans og eignir hans séu innan tekju- og eignamarka, sem nánar skulu ákveðin í reglugerð er
félagsmálaráðherra setur að fenginni umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga.
41. gr.

Leiguíbúðir sveitarfélaga.
Áður en skráning hlutafélags fer fram skulu sam þykktir þess staðfestar af
félagsmálaráðherra.
Stofni sveitarfélag hlutafélag skv. 1. mgr. skal allt hlutafé þess vera í eigu sveitarfélags og
skal sala þess óheimil án samþykkis félagsmálaráðherra. Að öðru leyti skulu ákvæði laga
um hlutfélög gilda um slíkt félag eftir því sem við getur átt.
Ráðherra setur nánari ákvæði í reglugerð um skilyrði þess að sveitarstjórn megi stofna félag
skv. 1. mgr., hvað skuli koma fram í samþykktum þess og hvernig skuli hagað yfírfærslu
eigna og skulda til slfks félags.
42. gr.

Leigufjárhœð.
Félagsmálaráðherra er heimilt að ákveða í reglugerð að mánaðarlegt leigugjald íbúða sem
njóta láns til leiguíbúða úr íbúðalánasjóði skuli miðast við afborganir og vexti af slíku láni og
vaxtakostnað af framlagi eiganda íbúðar auk almenns rekstrarkostnaðar. Víki lántakandi frá
viðmiðunarleiguupphæð er stjórn íbúðalánasjóðs heimilt að gjaldfella lán til ieiguhúsnæðis
sem veitt hefur verið.
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43. gr.

Skipan.
Félagsmálaráðherra skipar kæruiiefnd húsnæðismála til þriggja ára í senn.
44. gr.

Valdsvið.
Félagsmálaráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um störf og starfshætti
kærunefndar og skrifstofuhald. í slíkri reglugerð er jafnframt heimilt að kveða nánar á um
valdsvið kærunefndar og hvaða málefnum megi skjóta til hennar.
45. gr.

Stjórn.
Félagsmálaráðherra sldpar stjórn varasjóðs til fjögurra ára í senn. Félagsmálaráðherra skipar
formann stjómarinnar og varamann hans og ákveður þóknun stjórnarmanna.
47. gr.

Framlög.
Nánari ákvæði um varasjóð skulu sett í reglugerð sem félagsmálaráðherra gefur út að höfðu
samráði við Samband íslenskra sveitarféíaga.
49. gr.

Afskriftir.
Félagsmálaráðherra setur, að fenginni umsögn stjórnar íbúðalánasjóðs, reglugerð um nánari
framkvæmd innheimtu krafna skv. I. mgr. og um skilyrði fyrir afskriftum samkvæmt þessari
grein.
50. gr.

Gjáldtaka.
Félagsmálaráðherra ákvarðar með reglugerð, að fengnum tiílögum stjórnar íbúðalánasjóðs,
lántökugjöld, gjöld fyrir tæknilega þjónustu, svo og gjöld vegna innheimtu af lánum
stofnunarinnar sem eru í vanskilum.
5 1. gr.

Reghigerð.
Félagsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um fram kvæm d laga þessara.
52. gr.

Viðurlög.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim geta varðað fangelsi eða
sektum.
56. gr.

Undirbún ingsnefnd.
Félagsmálaráðherra skipar þriggja m anna undirbúningsnefnd til þess að annast
undirbúning og nauðsynlegar aðgerðir vegna stofnunar íbúðalánasjóðs og yfirtöku réttinda og
skyldna samkvæmt lögum þessum. Nefndin skal hafaheimild til þess að gera hvers kyns
iöggeminga, sem eru nauðsynlegir vegna fyrirhugaðrar starfrækslu Ibúðalánasjóðs. Við
giidistöku laga þessara skal íbúðalánasjóður bundinn við þá iöggerninga. Ráðherra setur
nefndinni erindisbréf.
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57. gr.

Matsnejhd.
Félagsmálaráðherra skipar nefnd þriggja óvilhallra manna til þess að leggja mat á aliar
eignir og skuldir Húnæðisstofnunar ríkisins, Byggingarsjóðs ríkisins, Byggingarsjóðs
verkamanna og annarra sjóða sem Húsnæðisstofhun ríkisins fer með eða varðveitir.
Niðurstöður nefndarinnar skulu liggja fyrir í síðasta Iagi 1. mars 1999. Ráðherra setur
nefndinni erindisbréf.
Ákvæði til bráðabirgða.

VII.
Varasjóöur.
Félagsmálaráðherra setur að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga reglur um
nánari framkvæmd 2. og 3. mgr.

Af framansögðu er Ijóst að jafnmikið eða meira er ósagt en sagt í
frumvarpi félagsmálaráðherra, hvort heldur er um einfaldleika eða öryggi
í boðuðu húsnæðiskerfi.

IV-8. Að skapa kerfi sem er ódýrara í rekstri.
Augljóst er að gjaldtaka af fólki, sem fær fyrirgreiðslu í húsnæðismálum mun
aukast þegar umsýsla og innheimta verður boðin út. Innheimta félagslegra lána, hvort
heldur þau eru í skilum eða vanskiium er nú gerð því sem næst á kostnaðarverði.
Verði vanskilainnheimta falin fjármálastofnunum og innheimtulögfræðingum þeirra
þýðir það margfalda hækkun innheimtukostnaðar. Fyrir lágtekjufólk eru þetta
upphæðir, sem geta skipt sköpum.
Stimpil-, lántökugjöld og sölulaun munu hækka og ekki er tekið tillit til
þessara kostnaðarliða í þeim dæmum sem fylgja í greinargerð frumvarpsins. Áhrif
þessa verða mismunandi fyrir ólíka tekjuhópa og eftir verði fasteigna.
í frumvarpinu eru heimildir til gjaldtöku vegna verkefna, sem
Húsnæðisstofnun sinnir endurgjaldsiaust í dag, en fyrirhugað er að færa annað. Sem
dæmi má nefna gjaldtöku fyrir þjönustu íbúðarlánasjóðs og heimild til
húsnæðisnefhda til að taka greiðslu fyrir þjönustu sína.
Að öllu virtu er Ijóst, að kostnaði af félagslegri fyrirgreiðslu í húsnæðismálum
verður velt út á notendur þjónustunnar. Það þýðir ekki, að nýja lcerfið verði ódýrara i
rekstri en það gamla, heldur einungis, að skipt er um greiðanda.
Frumvarpinu fylgir engin úttekt á áhrifum þeirra kerfisbreytinga, sem þar eru
boðaðar svo sem á afföll húsbréfa vegna breytts framboðs né heldur á áhrifum
breytinganna á fasteignaverð.
Þaðan af síður er gerð einhver úttekt á kostnaði við að leggja niður
Húsnæðisstofnun og stofnsetja íbúðarlánasjóð. Ljóst er, að verði frumvarpið að lögum
verður Húsnæðisstofnun lögð niður í núverandi mynd. Starfsöryggi starfsfölks verður
raskað án nokkurs fyrirvara eða trygginga um starf hjá hinum nýja íbúðarlánasjóði og
eru þau vinnubrögð átalin. Eftir áratuga markvisst þróunarstarf, gæðaeftirlit og aðstoð
við almenning í greiðsluvandræðum búa starfsmenn Húsnæðisstofnunar yfir
mikilvægri reynslu og þekkingu, sem erfitt er að meta til íjár en sem nú virðist eiga að
kasta fyrir róða. Erfitt er að sjá út frá þeim verkefnum, sem hin nýi íbúðarlánasjóður á
að hafa með höndum, hvers vegna nauðsynlegt er að leggja niður Húsnæðisstofnun.
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Samtökin telja það misráðið meðan eldd hafa verið lagðar fram áætlanir um kostnað af
breytingunum og áætlanir um hvernig sparnaði verði náð í framhaldinu. Slíkar
áætlanir hljóta að hafa legið til grunvallar þessari ákvörðun ráðherra.
Af frumvarpinu sjálfu og þeim gögnum sem fylgdu því verður ekkert
ráðið um sparnað við breytingarnar eða með hvaða hætti kostnaður verði
dregin saman með flutningi verkefna.

IV-9. Að loka félagslega eignaríbúðakerfinu.
Þetta markmið næst en ASÍ og BSRB telja það vanhugsað. Núverandi
félagslegt eignaríbúðakerfi þjónar stórum hópi lágtekjufölks og stórfelld aukning í
umfangi endursölu sannar að mikil og vaxandi þörf er á nægilegu framboði
endursöluíbúða. Engin brýn ástæða er til þess að leggja núverandi kerfi niður, jafnvel
þó hætt verði að byggja eða kaupa nýjar íbúðir inn í það. Vanskil fara minnkandi í
Byggingasjóði verkamanna og kerfið í heild virðist vera að ná jafnvægi. Með því að
leggja kerfið niður verður þeim hópi nú er á biðlistum eftir félagslegu íbúðarhúsnæði
og þeim hópi sem þörf hefur fyrir að stækka eða minnka við sig vegna breyttra
aðstæðna, vísað út úr félagslega íbúðalcerfmu og yfír á almennan húsnæðismarkað
sem ekki mun geta tekið við nema broti hans en öðrum er ætlað að fara á almennan
leigumarkað þar sem réttar- og búsetuöryggi er lítið.
Enga nauðsyn ber til þess að að loka og leggja niður núverandi kerfí
jafnvel þó hætt verði að byggja eða kaupa nýjar íbúðir inn í það.

IV-10. Fjárhagsleg aðstoð með vaxtabótum,
Frumvarpið gerir ráð fyrir því að lánað sé fyrir 65 - 70% kostnaði á
markaðsvöxtum eins og nú er í húsbréfakerfmu, en þar eru vextir eru 5,1%. Því til
viðbótar verði þeim, sem uppfylla skilyrði, sem eftir á að setja, gefínn kostur á
viðbótarláni fyrir 20 - 25%» af kostnaði. Þeir munu því eiga kost á að fá 90%
kaupverðs íbúðar lánaðan.
Breytilegir vextir eiga að vera á viðbótarlánum og þar sem sjóðurinn á að
standa undir sér verður að gera ráð fyrir, að útlán verði á markaðsvöxtum sbr. 10.gr. í
öllum útreikningum, sem frumvarpinu fylgja er gert ráð fyrir, að sami fjöldi komi inn í
vaxtabótakerfið næstu 10 árin og hefði nú fengið fyrirgreiðslu í gegnum niðurgreidda
vexti í Byggingarsjöði verkamanna, eða 1.000 einstaklingar á ári. Það bendir til þess
að elclci sé áætlað> að stefnubreyting verði hvað varðar þann fjölda, sem fái
viðbótarlán.
í frumvarpinu er gert ráð fyrir því, að vaxtabótakerfið leysi af hólmi
niðurgreidda vexti félagslega húsnæðiskerfísins. Útreilcningar sem fylgja frumvarpinu
sýna, að þessi kerfisbreyting leiðir í flestum tilfellum til lægri greiðslubyrði fyrstu ár
lánstímans en hærri greiðslubyrði í lok hans. Útreikningar leiða einnig í ljós að verði
hagkerfíð fyrir áföllum eins og t.d. að verðbólga aukist raslcar það öllum útreikningum
sem fylgja frumvarpinu og hefur mun meiri áhrif á greiðslubyrði lágtekjufóllcsins en í
núverandi félagslegu lánakerfi. Lágtekjufólk yrði þannig mun berskjaldaðra fyrir
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óvæntum áföllum og sveiflum í hagkerfinu í nýja kerfinu en núverandi kerfl með
niðurgreiddum vöxtum.
A 8 ára iíftíma vaxtabótakerfisins hefur það gengist undir fjölda breytinga. í
efnahagslægðinni í upphaíl þessar áratugar voru t.d. sett þök á greiðslur vaxtabóta til
að hemja útgjöld ríkissjóðs. Samtökin telja, að sagan gefi ástæðu til að hræðast, að
vaxtabæturnar verði skertar með árlegum smábreytingum og þannig verði dregið
veruiega úr möguleikum láglaunafólks til að eignast eigið húsnæði. Samtökin viija þvi
benda á, að útreikningar á afleiðingum frumvarpsins eru mjög óvissir og hagstæðar
niðurstöður eru mjög háðar hagstæðum forsendum.
Samfara breytingu á húsnæðisiöggjöfmni em boðaðar breytingar á
vaxtabótakerflnu með frumvarpi til breytinga á lögum um tekju og eignarskatt.
Vaxtabætur þeirra, sem kaupa húsnæði eflir að breytingatiliögurnar taka gildi verði
samtímagreiðslur og greiðist 4 sinnum á ári. Einnig skal tekjuskerðingarhlutfall, sem
nú er 6%, lækka um 0,5% á ári eftir 25 ára búsetu í sömu íbúð og ef viðkomandi
hefur fengið vaxtabætur allan tímann. Lækkun tekjuskerðingarhlutfallsins eftir 25 ár
skiptir eldci marga máli, enda gerirfjármálaráðuneytið ráð fyrir því í frumvarpi sínu til
breytinga á tekju- og eignarskatti, að „Álgengasti útborgunartími vaxtabóta vegna
kaup á íbúð er áætlaður fimm til átta ár og mun framangreind útgjaldaaukning því
ganga að mestu leiti til baka á því árabiliP Mat fjármálaráðuneytisins á kostnaðarauka vegna þess að hætt verði við niðurgreiða vexti gera ráð fyrir 120 milljóna
viðbótaraukningu á ári þannig, að eftir 10 ár verði kostnaður 1.200 milljónir. Þetta má
bera saman við 838 milljóna lcróna árlega vaxtaniðurgreiðslu nú.
Gegn notkun vaxtabóta má m.a. tefla ýmsum rökum og skulu noklcur greind.
Árið 1988 skilaði nefnd sem falið hafði verið það hlutverk að gera tillögur um slcipan
hins almenna húsnæðislánakerfís af sér skýrslu þar sem lagt var til, að telcið yrði upp
húsbréfalcerfí með markaðsvöxtum og vaxtabætur í stað húsnæðisbóta og
niðurgreiddra vaxta svipað og nú er lagt til að gert verði með
félagslega
húsnæðiskerfíð. Ásmundur Stefánsson einn nefndarmanna skilaði séráliti og eru rölc
hans gegn vaxtabótakerfinu og því að hætt verði niðurgreiðslu vaxta sett hér með, þar
sem sömu rölc eig við nú, 10 árum síðar. Hann segir: „ Valið milli vaxtaböta eöa lágra
niöurgreiddra vaxta rœöst fyrst og fremst a f því hvort muni koma sér betur fyrir
meirihluta lántakenda. Þá er rétt að líta á lántakendur sem neytendur. Þaö liggur í
augum uppi aö allir geta fylgst með breytingum á vöxtum húsnæðislána. Þar er um
eina tölu aö rœöa sem annaö hvort hækkar eöa lækkar og breytingin er sú sama hjá
öllum. Svo einfalt er það. Sama gildir um húsnæðisafsláttinn. Hann er sama krónutala
til allra sem eru að eignast fyrstu íbúö sína. Neytendaeftirlitið verður a f þessum
sökum virkt og öflugt. Vaxtabœtur á hinn bóginn eru mun flóknara mál. Þar er ekki
hœgt aö gera ráöfyrir öftugu eftirliti neytenda. Fæstir ráöa viö á eigin spýtur aö meta
hvort skattayfirvöldfari rétt með vaxtabætur þeirra. Samanburður milli manna veröur
ómögulegur vegna þess hvaö vaxtabætur ráöast a f mörgum þáttum. Vaxtabæturnar
ráðast ífyrsta lagi a f lánsfjárhœðinni og vöxtum - ekki afföllum - a f henni. Vextirnir
veröa misháir vegna þess aö forsenda vaxtabótanna eru markaðsvextir. Lánsfjárhæöirnar verða að sjálfsögöu einnig misháar. Vaxtabœturnar ráðast líka a f tekjum og
eignum lántakanda, ... Mestu skiptir hins vegar að hcett er viöþví aö vaxtarbœturnar
rýrni hratt með tímanum þar sem illmögulegt er fyrir almenning aö hafa heildaryflr~
sýn yfir breytingar milli ára. ... Veruleg hætta er á aö vaxtabœturnar verði skertar
meö árlegum smábreytingum. Íþ v í sambandi má minna á hvernig umsamdar lœkkanir
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á tekjuskatti hafa orðið að litlu á stuttum tíma og umsamdir skattar til m.a. húsnæðiskerfisins hafafærst til annarra verkefna nánast hljóðalaust. Hér hrœða sporin líka. "
Ásmundur Stefánssom reyndist sannspár hvað varðar vaxtabæturnar. Á þeim 8
árum síðan kerfið var tekið upp hefur því þráfaidlega verið breytt. Einnig má telja
auknum áhrifum tekjutengdra vaxtabóta það til foráttu að jaðaráhrif iágtekjufólks
aukast verulega.
Kosturinn við að veita félaglegan stuðning í gegnum vaxtabótakerfið er sá að
vaxtabætur aulcast ef vextir hækka eða tekjur dragast saman - sé það látið óáreitt. Það
þýðir að útgjöld ríkissjóðs vegna vaxtabótakerfisins aukast verulega í efnahagslegri
lægð. Hættan er sú, að vaxtabætur verði skertar þegar fer að reyna á þanþol þeirra. Hin
8 ára saga vaxtabötakerfisins hér á landi sýnir okkur, að það er full ástæða til að skoða
það sem raunhæfan möguleika.
Það er Ijöst að ekkert er fast í hendi um að fjárhagslegri aðstoð verði komið í
gegnum vaxtabötakerfið til þeirra sem þörf hafa á, þannig að jafnmargir eða
fleiri fái jafngóða fyrirgreiðslu og þeir fá í dag.
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V. Kafli.
Lokaorð og niðurstaða.
Það er niðurstaða ASÍ og BSRB að mæla gegn því, að frumvarp
félagsmálaráðherra verði að lögum án þess að á því verði gerðar verulegar breytingar.
Þau telja að húsnæðismál séu
órjúfanlegur hluti af lífskjörum launafólks.
Verkalýðshreyfmgin hefur ítrekað sett fram hugmyndir um hvernig bæta megi
félagslega húsnæðiskerfið til þess að það þjóni sem best hagsmunum félagsmanna
hennar. Hún átti frumkvæði að því að koma á fót félagslegu húsnæðiskerfi hér á landi
og stórum hópi fólks í samfélaginu hefur verið tryggt öruggt og gott íbúðarhúsnæði
með félagslegu átaki. Kerfið hefur átt við margvísíeg vandamál að glíma m.a. vegna
breyttra þjóðfélagsaðstæðna og rangra ákvarðana. A þetta hefur verkalýðshreyfmgin
bent og ítrekað krafist þess að gerðar verði nauðsynlegar breytingar svo kerfið standi
undir upphaflegum markmiðum sínum um öruggt, ódýrt og gott húsnæði fyrir alla án
tillits til efnahags.
Til þeirra breytinga, sem nauðsynlegt er að gera á frumvarpi
félagsmálaráðherra þarf vilja, vandaðri undirbúning og meiri tíma. Samtökin telja að
sá tími, sem ætlaður er til afgreiðslu frumvarpsins sé allt of skammur. Samtökin hafa
gert félagsmálaráðherra grein fyrir afstöðu sinni í grófum dráttum en engin viðbrögð
fengið og við þau var ekkert samráð haft um frumvarpsgerðina. Þau hafa á allt of
skömmum tíma reynt að glöggva sig á helstu breytingum sem boðaðar eru og áhrifum
þeirra en mikil vinna er enn óunnin. Það sem þó hefur komið í Ijós er, að allur
undirbúningur frumvarpsins er óvandaður og frumvarpið í alla staði vitnisburður um
óvandaða lagasmíð. Sérstök athygli er vakin á því, að í 34 af 65 ákvæðum
frumvarpsins er að fmna annað af tvennu, heimildir til ráðherra til þess að setja
reglugerðir og reglur um nánari framkvæmd allra helstu þátta nýja húsnæðiskerfisins
eða þá heimildir til þess að skipa stjórnir, setja þeim fyrir verkefni og samþykkja
ákvarðanir þeirra. Þetta er ekki einasta móðgun við löggjafann heldur kippir þetta
reglugerðarvald
ráðherrans
öllum
stoðum
undan
því
öryggi,
sem
verkalýðshreyfmgunni vill í húsnæðismálum. Þetta öryggi hefur hún reynt að tryggja
s.I. 80 ár. Fyrst með því að eiga frumkvæði að byggingu fyrstu leiguíbúðanna fyrir
lágtekjufólk í Reykjavík og síðan alla tíð eftir það átt drjúgan þátt í uppbyggingu
kerfisins og fjármögnum framkvæmda.

Reykjavík 25. mars 1998,

formaður húsnæðisnefndar ASÍ

Guðmundur Vignir Óslcarsson,
formaður húsnæðisnefndar BSRB
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Samþykkt Alþýðusambands íslands og Bandalags starfsmanna ríkis og
bæja vegna húsnæðisfrumvarps félagsmálaráðherra
ASÍ og BSRB telja að með frumvarpi félagsmálaráðherra sé stefnt marvisst að
því að færri fjölskyldum láglaunafólks sé gert kleift að eignast eigið
íbúðarhúsnæði á sanngjörnum og viðráðanlegum kjörum. Þetta er gert án þess
að settar séu tryggingar fyrir nægilegu framboði leiguhúsnæðis og án þess að
réttarstaða og öryggi leigjenda sé bætt. Með frumvarpi félagsmálaráðherra er
fyrst og fremst verið að taka á vanda húsnæðiskerfisins sjálfs og nokkurra
sveitarfélaga en ekki á vanda þess fólks sem kerfið á að þjöna.
Húsnæðismál eru órjúfanlegur hluti af lífskjörum launafólks. ASÍ og BSRB benda á,
að verkalýðshreyfmgin hefur ítrekað sett fram hugmyndir um hvernig bæta megi
félagslega húsnæðiskerfíð til þess að það þjóni sem best hagsmunum umbjóðenda
hennar og óskað eftir því að vera höfð með í ráðum. Við þeim óskum hefur ekki verið
orðið. Ekl<ert samráð var haft við undirbúning þessa frumvarps þó í inngangi
greinargerðar þess komi fram að nefndinni hafi verið falið að hafa samráð við
verkalýðshreyflnguna. Sé raunverulegur vilji til þess að heija sameiginlega vinnu við
uppbyggingu félagslegs húsnæðiskerfis til framtíðar er verkalýðshreyfingin reiðubúin
til þátttöku, enda gefist eðiilegur tími til vandaðs undirbúnings.
Verkalýðshreyfingin hafði frumkvæði að því að koma á fót félagslegu
húsnæðiskerfi og stórum hópi fólks í samfélaginu hefur verið tryggt öruggt og gott
íbúðarhúsnæði með félagslegu átaki. Á undanfornum árum hafa stjómvöld dregið úr
möguleikum hreyfmgarinnar til að hafa áhrif á féiagslega húsnæðiskerfíð. Á sama
tíma hafa margvísleg vandamál hrannast þar upp m.a. vegna breyttra
þjóðfélagsaðstæðna og rangra ákvarðana. Á þetta hefur verkalýðshreyfmgin bent og
ítrekað krafist þess að gerðar verði nauðsyníegar breytingar svo kerfíð standi undir
upphaflegum markmiðum sínum um öruggt, ódýrt og gott húsnæði fyrir alla án tillits
til efnahags.
Samtökin hafa sett fram þá síefnu að auka verði til muna framboð á ömggu,
ódýru og góðu leiguhúsnæði fyrir þá, sem hvorki eiga aðgang að almenna né
félagslega húsnæðískerfinu. Samtökin hafa einnig lagt til að félagsleg húsnæðislán
yrðu ekki bundin kaupum á sérstöku félagslegu húsnæði heldur fengju einstaklingar
félagsleg ián og veldu sér húsnæði á almennum markaði. Þá hafa samtökin ítrekað
krafist samtímagreiðslna vaxtabóta og hafa reyndar loforð tveggja ríkisstjóma um, að
þeim verði komið á.
ASÍ og BSRB telja mikið skorta á að markmiðum þeirra í húsnæðismálum
verði náð án verulegra breytinga á frumvarpinu. Til þeirra breytinga þarf meiri og
betri undirbúning. Samtökin telja að sá tími, sem ætlaður er til afgreiðslu
frumvarpsins sé allt of skammur.
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fjármögnun lána til leiguíbúða. Þar til þær viðræður hafa verið til iykta leiddar er
einungis gert ráð fyrir Qárveitingum til 25 leiguíbúða á ári næstu 2 árin.

Nú þegar er framboð á leiguhúsnæði jangt frá því að vera nægjanlegt og hundruðir
Qölskyldna standa í biðröð eftir félagslegu íbúðarhúsnæði. Verði frumvarpið að
lögum verður enn fleirum vísað í þá biðröð. Úrbætur á leigumarkaði eru því algjör
forsenda þess að kerfisbreytingin skilji ekki stóran hóp lágtekjufólks, þ.m.t.
öryrkja, eftir án úrræða í húsnæðismálum. Samtökin telja að þessar úrbætur verði
að liggja fyrir, áður en frumvarpið verður að lögum.
5. Réttindi og skyldur á leigumarkaði
Þrátt fyrir að með frumvarpinu eigi að vísa fleirum á leigumarkaðinn og talað sé
um aukið framboð leiguhúsnæðis, sér þess hvergi stað að gera eigi nauðsynlegar
breytingar á réttarstöðu leigjenda. Eigi að auka framboð leiguhúsnæðis með því að
auka fyrirgreiðslu til þeirra sem byggja og leigja út húsnæði í atvinnuskyni, er
augljóst að tryggja verður öryggi leigjenda og gæði húsnæðisins. Því verður að
gera umfangsmiklar breytingar á lögum um réttindi og skyldur á leigumarkaði.
6. Auknar heimildir til gjaÚtöku.
Augljóst er að gjaldtaka a f fólki sem fær féiagsleg húsnæðislán mun aukast þegar
umsýsla og innheimta verður boðin út, Innheimta félagslegra lána, hvort heldur þau
eru í skilum eða vanskilum er nú gerð því sem næst á kostnaðarverði. Verði
vanskilainnheimta falin fjármálastofnunum og innheimtulögfræðingum þeirra þýðir
það margfalda hækkun innheimtukostnaðar. Fyrir tekjulága einstaklinga eru þetta
upphæðir sem geta skipt sköpum.
Stimpil-, lántökugjöld og sölulaun munu hækka og eklci er tekið tillit til þess í
dæmum sem fylgja í greinagerð. Áhrif þessa verða mismunandi fyrir ólíka
tekjuhópa og eftir verði fasteigna.
f frumvarpinu eru heimildir til gjaldtöku vegna verkefna sem Húsnæðisstofnun
sinnir endurgjaldslaust í dag, en fyrirhugað er að færa annað. Sem dæmi má nefha
gjaldtöku fyrir þjónustu íbúðarlánasjóðs og heimild til húsnæðisnefnda að taka
greiðslu fyrir þjónustu sína.
7. Skoða þ a rf áhrif fyrirhugaðra breytinga.

ASÍ og BSRB sakna þess, að frumvarpinu fylgi ekki ítarlegri úttekt á áhrifum
þeirra kerfisbreytinga sem þar eru boðaðar, svo sem á afföll húsbréfa vegna breytts
framboðs og ekki síður áhrif breytinganna á fasteignaverð. Valdi breytingamar
hækkunum útilokar það störan hóp fólks frá kaupum á almennum markaði,
takmarkar val þess hóps sem kost mun eiga á félagslegum lánum og vísar fleirum
en ella út á ótryggan leigumarkað.
8. Framtíð Húsnœðisstofnunar
Verði frumvarpið að lögum verður Húsnæðisstofnun lögð niður í núverandi mynd.
Starfsöryggi starfsfölks er raskað án nokkurs fyrirvara eða trygginga um starf hjá
hinni nýju stofnun og átelja samtökin þau vinnubrögð. Eftir áratuga markvisst
þróunarstarf, gæðaeflirlit og aðstoð við almenning í greiðsluvandræðum búa
starfsmenn stofnunarinnar yfir mikilvægri reynslu og þekkingu sem nú virðist eiga
að kasta fyrir róða. Erfitt er að sjá út frá þeim verkefnum sem hin nýi
íbúðarlánasjóður á að hafa með höndum hvers vegna nauðsynlegt er að leggja
niður Húsnæðisstofnun. Samtökin telja það misráðið meðan ekki hafa verið lagðar
fram áætlanir um kostnað af breytingunum og áætlanir um hvemig spamaði verði
náð í framhaldinu. Slíkar áætlanir hljóta að hafa legið til grunvallar þessari
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TiIIaga að ályktun Sambandsstjórnarfundar ASÍ 19. og 20. nóvember 1996.
Félagslega íbúðakerfið
Inngangur
Á undanförnum tveimur árum hefur félagslega íbúðakerfið verið til mikillar umræðu
hjá húsnæðisnefnd Alþýðusambandsins. Nefndin ræddi ítarlega stöðu félagslega
íbúðakerfisins og þau atriði sem þyrfti að bæta í kerfmu. Þrátt fyrir þessa umræðu og
fjölda ábendinga tii bóta voru nefndarmenn ekki sáttir við þær lausnir. Því kom að
þeiiTÍ stundu að rætt var hvort ekki væri rétt að endurmeta félagslega íbúðakerfið í
heild sinni og koma með nýjar lausnir.
Eftir ítarlega umræðu kom nefndin nokkuð fljótt niður á ákveðnar hugmyndir sem hún
var sammála um. Þessar hugmyndir fólu í sér breytingar á nokkrum
grundvallaratriðum sem lögð hefur verið mikil áhersla á að væru til staðar. Það var
engu að síður mat nefhdarinnar að svo margt hefði breyst frá því að grunnurinn var
lagður að núverandi kerfi að fiill ástæða væri til að breyta því í nokkrum
meginatriðum.
Þó svo að nefndin hafi ekki lagt þessar nýju hugmyndir sínar fram fyrr en á
Alþýðusambandsþingi nú í vor þá höfðu þær spurst og hafa víðar verið til umræðu.
Eins og kunnugt er þá urðu skiptar skoðanir í húsnæðishóp um tillögur að nýju
félagslegu íbúðakerfi á Alþýðusambandsþingi sl. vor. Málinu var frestað og samþykkt
að kjósa hóp fólks til að fara sérstaklega yfir þetta mál með húsnæðisnefhd
Alþýðusambandsins og skila áliti fyrir næsta Sambandsstj ómarfund.
Þessi mál hafa verið rædd ítarlega á fundum nú í haust og farið yfir gögn tengd
málinu. Niðurstaða málsins er í fáum dráttum sú að meginhluti hópsins er sammála
hugmyndunum frá i vor varðandi framtíðarskipulag félagslegra eignaríbúða. Nokkrir
nefndarmenn hafa aftur á móti verið með fyrirvara rnn kaupskyldu sveitarfélaga og
ekki viljað hætta henni. Hins vegar er höpurinn sammála um að einn helsti vandinn nú
í húsnæðismálum sé vandi þess fólks sem tekst ekki að halda sér inni i félagslegu
eignaríbúðunum eða kemst þar ekki inn, Ástæða þessa eru lágar tekjur og því skortur á
eigin fjármagni. Þó svo fölk fái lánað fyrir 10% hlutanum þá ræður viðkomandi ekki
við þær afborganir. Sú lausn sem hefur verið rædd í þessu sambandi er þvi fjölgun
félagslegra leiguíbúða.
Tillaga
Félagslegar
eignaríbúðir
n
o
CT'
Verkamannabústaðir, sem nú eru nefndir félagslegar eignaríbúðir, hafa á undanfömum
áratugum greitt úr húsnæðisvanda mikils fjölda fólks og tryggt viðunandi húsnæði.
Þær breytingar hafa orðið á undanfömum árum að almennur húsnæðisskortur er ekki
lengur vandamál. Framboð á iánsfé hefur aukist verulega, verðmunur á eldrí íbúðum
og nýbyggingum er víða mikiil og vaxtabætur eru konrnar ásamt húsaleigubötum.
Með þessu eru forsendur félagslega ibúðakerfisins orðnar allt aðrar en áður.
Kaupskylda sveitarfélaga á félagslegum eignaríbúðum er viða illframkvæmanleg. Á
sinum tíma var verið að koma í veg fyrir viðskipti með ibúðir á niðurgreiddum lánum
auk þess sem verið var að tryggja að góðar íbúðir héldust inni í félagslega kerfinu. Þá
er mjög umhent að hafa fastar reiknireglur við mat á söluverðmæti ibúðanna því efnis-
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legar afskriftir og markaðsverðmæti eru mjög breytileg á milli eigna. Til þess að leysa
vanda sveitarfélaga ætti að breyta félagslegum eignaríbúðum, sem sveitarfélög hafa
leyst til sin í leiguibúðir sveitarfélaga. Að öðrum kosti má búast við að þær standi
auðar þar til sveitarfélögin og Byggingarsjóður verkamanna færi niður verð þeirra
með því að afskrifa framlög sín og ián að einhverju leyti.
Sambandsstjórnarfundur leggur til eftirfarandi breytingar á félagslegum íbúðalánum:
Veitt verði sérstök íán til þeirra sem uppfylla skilyrði Byggingarsjóðs verkamanna um
Ián úr sjóðnum.
• Lánin verði með jofnum afborgunum eða jafngreiðslu til allt að 43 ára.
• Lánin verði að hámarki 90% af kaupverði.
• Að vextir hækki og lækki eftir tekjum en verði að öðru leiti svipaðir og verið hefur.
• Lántaki velji sér íbúð sem uppfyllir lágmarksskilyrði lánveitanda um gæði íbúðar.
• Ekki verði gert út um kaijp nema lánveitandi samþykki veðhæfi.
• Lántaki beri sömu ábyrgð og skyldur og sá sem er á almennum markaði.
• Eins og lántaki velur sér íbúð velur hann sér kaupanda þegar hann selur fasteignina
enda er ekki kaupskylda sveitarfélags.
• Lántaki flytji lán sitt á aðra viðurkennda íbúð eða greiði það upp við sölu fasteignar.
Félagslegar leiguíbúðir
Á undanfomum árum koma sífellt greinilegar í ljós þeir annmarkar sem eru á
félagslega eignaríbúðakerfmu sem Iausn fyrir þá tekju og eignaminnstu í samfélaginu.
Félagslega íbúðakerfið hefur ekki þær lausnir sem duga. Fjölda fólks tekst ekki að
halda sínum félagslegu eignaríbúðum þrátt fyrir verulega hagstæð kjör og aðrir fá ekki
félagslegar eignaríbúðir keyptar af fjárhagsástæðum. Þetta fólk hefur í fá hús að
venda.
Lagt er til að félagslegum leiguíbúðum verði fjölgað verulega til ráðstöfunar fyrir þá
eigna- og tekjuminnstu. Þá verða allir landsmenn að eiga kost á húsaleigubótum án
tillits til þess hver eigi leiguíbúðina.
Með þessum hætti verður hægt að aðstoða þá sem fá ekki inni í félagslegum
eignaríbúðum vegna krappra kjara. Þessir öreigar hafa ekki þær eignir sem krafist er
sem lágmarks til eignar á íbúð og hafa ekki heldur möguleika á því að eignast þær, því
er leiguíbúð á viðráðanlegum kjörum eina lausnin.
Sá vandi sem er víða vegna ónotaðra félagsiegra eignaríbúða ætti að minnka með því
að breyta viðkomandi íbúðum í félagslegar leiguibúðir til þeirra sem þess þurfa. Þeim
íbúðum sem koma til innlausnar verði breytt í félagslegar eignaríbúðir.
Greinargerð með tillögu að nýju fyrirkomulagi Byggingarsjóðs verkamanna
Til þess að minnka alvarlega húsnæðiseklu var skjótvirkast og hagkvæmast að byggja
margar íbúðir nálægt hver annarri á skömmum tíma. Einmitt á þennan hátt var miklum
húsnæðisskorti og lélegu húsnæði útrýmt á undraskömmum tima með hjálp Byggingarsjóðs verkamanna. Húsaleiga er enn of há og hana verður að lækka.

í um aldarfjórðung, eða fram á sjötta áratuginn þegar Byggingarsjóður ríkisins kom til
söguunar, var Byggingarsjóður verkamanna einn um að veita félagslega aðstoð til
íbúðarkaupa.
í grannlöndum okkar var snemma íögð áhersla á að leysa húsnæðisvanda verkafólks
með félagslegri aðstoð til að leigja. Hér á landi var hins vegar ekki Iögð áhersla á leigu
heldur að verkafólk gæti eignast íbúðir sínar. Sumar grannþjóðanna eru smám saman
að feta sig í átt að eignaríbúðakerfi sem svipar mjög til okkar kerfís.
Félagsleg aðstoð Byggingarsjóðs verkamanna fæst aðeins með þeim skilmálum að
ekki verði verslað með hana á almennum markaði. Féíagslega aðstoð Byggingarsjóðs
ríkisins hefur alltaf mátt versla með, eða fram til þess að húsbréf og vaxtabætur voru
teknar upp. En félagsleg aðstoð með vaxtabótunum er bundin einstaklingum og því
ekki lengur verslunarvara.
Áður var brýnasta verkefni Byggingarsjóðs verkamanna að leysa mikla húsnæðiseklu
lágtekjufóls. A f þeim sökum lagði sjóðurinn höfuðáherslu á lán til nýbygginga. Nú er
húsnæðisekla ekki eins mikil og áður, Sums staðar standa félagslegar íbúðir auðar.
Víða má rekja ástæðu þess til ofmats sveitarfélaganna á þörf fyrir félagslegar íbúðir.
Þar af leiðir að nýbyggingar eru ekki lengur brýnasta viðfangsefhi byggingarsjóðsins
heldur að leysa sértækan vanda efhalítilla einstaklinga.
Verð á íbúðum í félagslega kerfmu er reiknað sannvirði. Með öðrum orðum er reynt
að gæta þess að allir fái endurgreitt það sem þeir hafa lagt fram, Seljendur fá eignarhlut sinn verðtryggðan, Byggingarsjóður verkamanna það sem hann hefur lánað og
sveitarfélögin framlag sitt.
Reiknað sannvirði og greiðsluskílmálar lána á íbúðum í félagslega kerfínu voru hagstæð í samanburði við almennan markað. Nú hefur verð íbúða á almenna markaðinum
lækkað svo að í mörgum tilvikum er það lægra en reiknað sannvirði. Þrátt fyrir verðlækkunina fá lánastofnanir sitt svo seljandinn færir niður eignarhlut sinn. í félagslega
kerfínu gefur enginn eftir af sínum hlut.
Vegna þess sem að framan segir og annarra ástæðna sem ekki verða tíundaðar hér er
lögð til grundvallarbreyting á lánum Byggingarsjóðs verkamanna. í sem stystu máli fá
einstaklingar lán til að kaupa sér íbúð að eigin vali. Þessu fyrirkomulagi fylgir nokkur
áhætta fyrir kaupandann en lágir vextir og góðir greiðsluskilmálar draga verulega úr
henni.

Utgéfandí BSRB
Umsjónarmaöur Siguröur Á. Fríöþjófsson (ábm.)

Vinnuverndarmál
38. þing BSRB fagnar þeirri vakningu sem átt hefur sér stað í samfélaginu um vinnuvemdarmál. Mikilvægi
manneskjulegs umhverfis á vinnustöðum hefur smám saman orðið fólki ljóst
og víða hefur verið tekið til hendinni til
að bæta úr og laga það sem misfarist
hefur. Ljóst er þó að mun betur má gera
og að atvinnurekendur, jafnt opinberir
sem og á almennum vinnumarkaði, eru
oft tregir til nauðsynlegra endurbóta
vegna stofnkostnaðar sem því fylgir.
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Þessi vakning virðist þó ekki hafa náð
til ríkisvaldsins því niðurskurður hefur átt sér stað við Vinnueftirlit ríkisins. Árið 1991 var iðgjald til Vinnueftirlitsins gert að sérgreindum hluta
tryggingargjalds og innheimtu þess
breytt í staðgreiðslu. 38. þing BSRB
leggur áherslu á að iðgjaldið til VER
verði bókfært sem sértekjur hjá VER á
ný og að fjárlög verði einnig sett upp
með þeim hætti. Þetta verður best gert
með þvf að kljúfa iðgjaldið út úr tryggingargjaldi á ný, nema trygg leið finnist
til að aðskilja vinnuvemdargjaldið úr
tryggingargjaldinu og koma því til
skila. Á undanfömum árum hefur ríkisvaldið skert tekjur Vinnueftirlitsins og
er brýnt að snúið verði af þeim braut
tafarlaust og að stjómvöld lýsi því yfir
að þau muni virða ákvörðun stjómar
VER um iðgjald hvequ sinni.
Nýjar reglur um vinnuvernd sem
komið hafa í kjölfar EES-samningsins
hafa í mörgum tilfellum aukið réttindi
starfsmanna. Má þar nefna reglur um
skjávinnu, að handleika byrðar, persónuhlífar og um húsnæði vinnustaða,
auk þess sem vinnutímatilskipun EES
verður vonandi tál þess að draga muni
úr ómanneskjulegu vinnuálagi íslendinga. Að frumkvæði BSRB og ASÍ
réðst Vinnueftirlit rfkisins f útgáfii
veggspjalda til að vekja athygli á þessum nýju reglum og hvetur 38. þing
BSRB til að þvf kynningarstarfi verði
haldið áfram og það aukið.

J

38. þing BSRB fagnar frumkvæði
vinnuvemdarhóps BSRB og stjómar
bandalagsins að fara með vinnuverndarkynningu um landið og hvetur til
áframhalds á þvf starfi. Kynningarfiindimir hafa verið haldnir í samstarfi
við Vinnueftirlit ríkisins og hefur þeim
verið mjög vel tekið.
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Þingið telur mikilvægt að atvinnurekendur og forstöðumenn stofnana
verði upplýstir mun betur um skyldur
sínar skv. Iögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og
vinnuvemdareglum EES og að þeir
upplýsi starfsmenn um alla þætti öryggis og holiustu er tengjast störfum þeirra.
Jafnframt er ítrekað að brýn þörf er á að
auka fræðslu um líkamsbeitingu og réttar vinnustellingar á vinnustöðum og útgeislun tölvuskjáa. Starfsfólk er hvatt
til að taka sjálft frumkvæði í forvamarstarfi sem miðar að bættu öryggi og aðbúnaði á vinnustöðum. Einnig er brýnt
fyrir fólki að nota viðeigandi persónuhlífar. Telji starfsmenn brotið á rétti
sínum eða einhvequ ábótavant á vinnustaðnum eru þeir hvattir til að leita eftir
þjónustu Vinnueftirlits ríkisins. Aðildarfélög BSRB eru hvött til að stuðla að
kosningu öryggistrúnaðarmanna á
vinnustöðum.
38. þing BSRB ítrekar að ákvæði um
heilsuvcrnd starfsmanna x lögurn nr.
46 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi
á vinnustöðum frá 1980» hafa ekki enn
komið til framkvæmda og krefst þess
að úr því verði bætt. 38. þing BSRB
ítrekar fyrri afstöðu bandalagsins um að
í stað trúnaðarlæknakerfis verði tekið
upp samstarf fyrirtækja og heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa, sbr. 66. gr.
ofangreindra laga.
38. þing BSRB ítrekar að tryggja þurfi
betur en nú er gert réttarstöðu launafólks hvað varðar bótarétt vegna atvinnusjúkdóma. Þingið krefst þess að
sönnunarbyrði vegna gruns um heilsuspillandi starfsumhverfi verði, eins og
annars staðar á NorðurlÖndum, hjá atvinnurekendum en ekki hjá launafólíd.

Húsnæðismál
Stuðningur ríkisins vegna húsnæðis fer
nú fram með niðurgreiðslu á vöxtum í
félagslega og almenna húsnæðiskerfinu, vaxtabótum og húsaleigubótum en
sveitarfélögin taka einnig þátt f kostnaði vegna húsaleigubóta, félagslegra
íbúða og reka félagslegar leiguíbúðir.
Vegna tryggingar ríkissjóðs eru vextir
húsnæðislána lægri en ella.
Þrátt fyrir þetta lendir stór hópur húsnæðiskaupenda nú á milli húsnæðiskerfa. Tekjur þessa hóps eru of háar til

þess að veita rétt á úthlutun í félagslega
húsnæðiskerfinu en of lágar til þess að
gefa viðunandi greiðslumat í húsbréfakerfinu. Húsaleigubætur eru ekki veittar í öllum sveitarfélögum, framboð á
félagslegum og almennum leiguíbúðum
er mismunandi eftir sveitarfélögum svo
og húsaleigukostnaður.
Atvinnuleysi síðustu ára, samdráttur í
vinnu, lægri kaupmáttur og stjómvaldsaðgerðir sem skert hafa verulega ráðstöfunartekjur heimilanna eins og
skerðing vaxtabóta, bamabóta og
hækkun tekjuskatts, hafa haft í för með
sér að margir eiga erfitt með að standa í
skilum á húsnæðislánum sínum.
BSRB telur þvf brýnt að taka stuðning
hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga, til
endurskoðunar. Markmiðið með þeirri
endurskoðun verði að:
• tryggja að fólk lendi ekki á milH húsnæðiskerfa
• tryggja að stuðningur hins opinbera
mismuni ekki eftir búsetu eða búsetuformi
• stuðningur hins opinbera jafiii sveiflur
í tekjum vegna skerðingar ráðstöfunartekna eða vaxtahækkana
• tryggja nægilegt framboð á hagstæðum lánum
• tryggja aukið framboð á ódýru leiguhúsnæði
Stuðningur hins opinbera vegna húsnæðiskostnaðar
Vaxtabætur
1. 38. þing BSRB krefst þess að stjómvöld láti af sífelldum skerðingum á
vaxtabótum og telur nauðsynlegt að útborgunarfyrirkomulag þeirra verði
breytt þannig að útborgun verði tengd
greiðslu húsnæðislána
Húsaleigubætur
2. 38. þing BSRB telur brýnt að ríki og
sveitarfélög komist að niðurstöðu varðandi húsaleigubætur þannig að leigjendum verði ekki lengur mismunað eftir búsetu. Leigjendur í félagslega íbúðakerfinu eigi kost á húsaleigubótum og
sícattlagning þeirra verði afnumin.
Félagslega húsnæðiskerfið og niðurgreiðsla vaxta
3.38. þing BSRB leggur tíl að hægt verði
að veita þeim sem uppfylla skilyrði
Byggingarsjóðs verkamanna um félagslegar íbúðir sérstök lán til kaupa á íbúð
sem uppfyllir lágmarksskilyrði sjóðsins.

4. 38. þing BSRB krefst þess að við öfl-

un félagslegra íbúða verði ávalit tekið
hagstæðasta tilboði í verk.
5. 38. þing BSRB skorar á stjómvöld að
leggja sitt af mörkum til þess að auka
framboð á ódýru leiguhúsnæði. Lögð
verði áhersla á að kaupa húsnæði sem
stendur autt víða um landið og breyta
félagslegum eignaríbúðum sem ekki er
hægt að selja i félagslegar leigufbúðir.
6. 38. þing BSRB krefst þess að vextir í
félagslega húsnæðiskerfinu verði Iækkaðir aftur úr 2,4 % í 1% eins og þeir
voru fyrir sfðustu vaxtahækkun.
7. 38. þing BSRB krefst þess að vextir í
félagslega húsnæðiskerfínu sem nú eru
hækkaðir ef tekjur fara upp fyrir viðmiðimarmörk verði einnig lækkaðir ef
tekjur fara aftur niður fyrir þau, enda
' verði tekið tillit til greiðslugetu.
8. 38. þing BSRB leggur til að lög um
félagslegar íbúðir verði einfölduð og
um leið gerð skilvirkari, jafnframt því
að hlutverk húsnæðisnefnda verði aukið og þjónusta og ráðgjöf þeirra efld.
9. 38. þing BSRB leggur til að lántakandi f félagslega húsnæðiskerfinu geti
valið um hvort fyrsta ár sé afborgunarlaust eða ekki með tilliti til greiðslumats.
10.38. þing BSRB krefst þess að vextir
af húsnæðislánum verði ekki hækkaðir
aftur f tímann.

Kaupleiga
) 11. 38. þing BSRB leggur til að afborg-

unarhlutur leigu f kaupleiguíbúðum
nýtist leigjanda, sem ekki hefur greiðlugetu til að greiða 10% hlut í eignaríbúð.
Sem greiðsla breytist afhorgunarhluturinn f kaup þegar hann hefur náð 10%.

Greiðsluerfiðleikar
12.38. þing BSRB telur nauðsynlegt að
Húsnæðisstofnun fái aukna möguleika
til að aðstoða þá sem lenda f greiðsluerfiðleikum. Jafnframt er brýnt að þjónusta Ráðgjafastöðvar Húsnæðisstofnunar og Ráðgjafastofu um fjármál
heimilanna verði efld.
13. 38. þing BSRB krefst þess að lífeyrissjóðimir leggi sitt af mörkum til að
veita þeim lánþegum sínum, sem eru í
greiðsluerfiðleikum, úrlausn í formi

Staða Póstmanna breyttist mikið við það að Pésti og síma var breytt í hlutafélag. Þeir
verða þó áfram innan BSRB.
frestunar afborgana, niðurfellingar 38. þing BSRB skorar á félagsmálaráðkostnaðarliða, lækkunar vaxta og ann- herra að skipa samninganefnd sem
ars kostnaðar sem lánþegar bera.
semji um laun, réttindi og skyldur
starfsmanna í vemdaðri vinnu og á al14. 38. þing BSRB telur nauðsynlegt að menna vinnumarkaðinum. Nefndina
hætt sé lánveitingum með ábyrgð þriðja skipi fulltrúar hagsmunasamtaka fatlaðila.
aðra, aðilar vinnumarkaðarins og fjármála- og félagsmálaráðuneytis.
15. 38. þing BSRB krefst þess að reglur
um feril innheimtu og hámarksinn- 38. þing BSRB krefst þess að réttur fatlheimtukostnað verði lögfestar og auka- aðra bama og ungmenna til kennslu og
tekjur rödssjöðs af vanskilaskuldum þjálfunar við hæfi í heimaskóla sem er
verði endurskoðaðar, svo og löggjöf um samkvæmt lögum ótvíræður, verði virtstimpilkostnað.
ur og unnið markvist að einum skóla
fyrir alla á íslandi.
16. 38. þing BSRB varar við áfomium
ríkisstjómarinnar um að færa húsnæðis- 38. þing BSRB skorar á félagsmálaráðlánakerfíð inn í bankastofnanir.
herra að gera stórátak í búseturaálum
fatlaðra. Fatlaðir skulu eiga rétt á að
17. 38. þing BSRB telur núverandi hús- velja sér búsetu og búsetuform hvort
næðiskerfi meingallað þar sem það nýt- sem þeir kjósa að búa einir eða með
ist ekki öllum. Þingið leggur til að í öðrum.
landinu verði byggt upp eitt öfíugt hús38. þing BSRB krefst þess að velferðarnæðiskerfi þar sem:
rfki nútímans tryggi með löggjöf, heii• allir landsmenn eiga jafhan aðgang
brigðis- og félagsþjónustu sem gerir ráð
• kjör fara eftir efhahag
• kjör geta tekið breytingum ef aðstæð- fyrir sama rétti fyrir alla. Tryggingaur breytast svo sem vegna veikinda eða kerfi er ætlað að styðja þá sem fara hallatvinnuleysis. Það hlýtur að vera öllum oka í lífsbaráttunni.
Það er krafa BSRB að lífskjör fatltil hagsbóta að vera í sama kerfi þrátt
fyrir breyttar forsendur en lenda ekki sí- aðra og fjölskyldna þeirra verði jafhan í
samræmi við almenn lífskjör í þjóðfellt í blindgötu eins og nú.
Þingið telur nauðsynlegt að settur félaginu og fatlaðir njóti almennrar
verði á laggimar vinnuhópur með full- fræðslu, félags- og heilbrigðisþjónustu.
trúum samtaka launafólks og stjómvalda sem vinni að uppstokkun á kerf- 38. þing krefst þess að sveitarfélögum
verði tryggt nægjanlegt fjármagn við
inu.
flutning frá ríki til sveitarfélaga 1. janúar 1999.

Málefni fatlaðra
38. þing BSRB mótmælir harðlega
þeim skerðingum sem gerðar hafa verið
á framkvæmdasjóði fatlaðra.

38. þing krefst þess að tryggingabætur
fatlaðra fylgi að minnsta kosti hækkun
lægstu kauptaxta í almennum kjarasamningum hverju sinni.
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HÚSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS

Útlán, skil og vanskil
á áramótum
1997/1998

Reykjavík, 24. febrúar 1998/GJG

H

2

SKILGREINING
Vanskil eru hér skilgreind sem ógreiddar gfaldfallnar greiðslur, sem eru 3ja
mánaða og eldri.

NIÐURSTÖÐUR
Megianiðurstöðiir samantektar á útlánum, skilum og vanskilum á útlánum úr
sjóðum Húsnæðisstofnunar ríkisins í. janúar 1998 eru:
Heildarútlán úr öllum sjóðum eru 212,3 mrð. kr., sem er 17,6 mrð. kr. aukning
á árinu 1997, eða 9,0%. Aukningin var svipuð á árinu 1996 eða 17,9 mrð. kr.
Ski! halda áfram að batna bæði í krónum talið og hlutfallslega. Þau hafa ekki
verið betri á þessum áratug, sem hlutfall af heildarútlánum.
Þeim sem eru í vanskilum heldur áfram að fækka og hafa ekki verið færri síðan
1. janúar 1993.
Heildarijöldi lántakenda er 60.373 og flölgaði þeim um 1.907 á árinu 1997.
Fjöldi lántakenda í skilum er 55.653, sem er 92,2% af lántakendafjöldanum.
Er það breyting til batnaðai, því hinn 1. janúar 1997 voru 90,4% lántakenda í skilum.
Fjöldi lántakenda í vanskilum er 4.720 en var 5.632 hinn 1. janúar 1997.
Mestur var fjöldinn 7.220 hinn 1. janúar 1995.
Fjöldi þeirra sem eru með 12 mánaða vanskil er 1.085, samanborið við 1.605
hinn 1. janúar 1997 og 2.183 hinn 1. janúar 1996. Á tveimur árum hefur þeim því
fækkað um nærri helming.
Ráðgjafarstöð Húsnæðisstofnunar tók til starfa á árinu 1985. Fram til ársins
1991 veitti ráðgjafarstöðin íbúðareigendum í greiðsluerfíðleikum sérstök lán, að
uppfylltum ákveðnum skiiyrðum, sem voru hagstæðari en í boði voru hjá öðrum
lánastofhunum. Lán þessi voru notuð til að greiða vanskil umsækjenda við
Húsnæðisstofnun og til greiðslu á vanskilum og óhagstæðari lánum, sem lántakendur
voru með hjá öðrum lánastofnunum. í öllum tilvikum var um að ræða að mjög erfiðar
skuidir voru gerðar upp.
Samtals fengu heimilin í landinu 7.690
"greiðsluerfiðleikalán" á tímabilinu 1985 til 1991, að fjárhæð um 7,5 mrð. kr. á
núverandi verðlagi.
Frá árinu 1993 hefur ráðgjafarstöð Húsnæðisstofnunar skuldbreytt vanskilum
og frestað greiðslum af lánum lántakenda úr sjóðum stofnunarinnar, í nánu samstarfi
við aðrar lánastofnanir. Nú eru veitt svonefnd "skuldbreytingarlán", sem eingöngu er
ætlað að mæta vanskilum lántakenda við stofnunina. Þvi til viðbótar er unnt að fresta
greiðslum af lánum lántakenda, ef fyrir liggur að þeir geti notað það svigrúm sem þá
gefst til að greiða niður önnur og óhagstæð ián. Frá 1993 til 1996 veitti stofnunin
heimilunum samtals 2.924 "skuldbreytingarlán.” Fjöldi þeirra á árinu 1997 va 349.

3
Afgreiðsla "skuldbreytingarláns" gerir það að verkum að viðkomandi lántakandi er
eftir það ekki lengur í vanskilum og hverfur því úr vanskilaskrám stofnunarinnar
Gagnsemi "greiðsluerfiðleika- og skuldbreytingarlána'' Húsnæðisstofnunar á
undanfömum árum er ótvíræð. Mörgum íbúðareigendurm hefur verið forðað frá því
að missa íbúðarhúsnæði sitt. Aðgerðimar eiga sinn þátt í því hvað skil af lánum
stofounarinnar eru góð.

Eftirfarandi er lýsing á helstu niðurstöðuþáttum útlána Húsnæðisstofnunar
ríkisins hinn l.ja n ú a r 1998.
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Samantekt - Utlán, skil og vanskil 1. janúar 1998 (Töflur 1-4)

*

Heiidarútlán ailra sjóða nema samtals 212,3 mrð. kr. og hafa aukist um 17,6
mrð. kr. frá síðustu áramótum. Áfallnir vextir frá síðasta gjalddaga og
framkvæmda- og bráðabirgðalán, sem ekki hafa verið gerð upp, eru ekki talin
með.

*

Vanskil nema samtals 1.282 millj. kr., sem er um 0,6% af heildarútlánum.
Til samanburðar voru vanskil 2.100 millj. kr. á áramótum 1995/1996, sem var
þá um 1,2% af heildarútlánum. Vanskilin voru hins vegar um 0,9% af
heildarútlánumhinn l.janúar 1997.

*

Heildarfjöldi lána er 139.800. Þar af er fjöldi lána úr Byggingarsjóði ríkisins
92.885, Byggingarsjóði verkamaxma 10.209 og húsbréfadeild 36.706. Fjöldi
lána hefur aukist hjá Byggingarsjóði verkamanna og húsbréfadeild, en dregist
saman hjá Byggingarsjóði ríkisins.

*

Heildarfjöldi lántakenda er 60.373 og hefur þeim íjölgað um 1.907 frá I.
janúar 1997, sem jafogildir um 3,3% §Ölgun. Lántakendum fjölgaði um 1.562
á árinu 1996, eða um 2,7%.

*

Fjöldi lántakenda í skilum er 55.653 en þeir voru 52.834 hinn 1. janúar 1997.
Hlutfall lántakenda í skilum hefur flölgað úr 90,4% í 92,2% frá upphafi til loka
árs 1997.

*

Fjöldi lántakenda í vanskilum, 3ja mánaða eða eldri, er 4.720, sem er um 7,8%
af heildarQölda lántakenda. Til samanburðar voru 5.632 lántakendur í
vanskilum í janúar 1997, eða 9,6% af heíldarfjölda lántakenda, 6,697 í janúar
1996, eða 11,8%, 7.220 í janúar 1995, sem var 13,0% af lántakendum, og
5.017 í janúar 1994, eða 9,4%. Lántakendur í vanskilum hafa ekki verið færri
en síðan í janúar 1994, en þá var fjöldi þeirra 3.315, sem var 6,3% af
heiidarfjölda lántakenda.
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2.

3ja, 6 og 12 mánaöa vanskil á áramótum 1995 ~ 1998 (Tafla 5)

*

Byggingarsjóður ríkisins.
Hlutfall 3ja, 6 og 12 mánaða vanskila af heildarútlánum er lægra en i janúar
1995, 1996 og 1997 og lántakendum í vanskilum hefur stöðugt fækkað.
Lántakendum með 3ja, 6 og 12 mánaða vanskil hefur fækkað um 48-62% frá
1. janúar 1995, mest meðal þeirra sem voru með 12 mánaða vanskil.

*

Byggingarsjóður verkamanna
Dregið hefur út hlutfalli 3ja, 6 og 12 mánaða vanskila af heildarútlánum og
lántakendum í vanskilum heflir fækkað. Hiutfalisieg fækkun lántakenda með
3ja, 6 og 12 mánaða vanskil, samanborið við 1. janúar 1995, er 29-44%, mest
hjá þeim sem voru með 12 mánaða vanskil

*

Húsbréfadeild
Hlutfall 3ja, 6 og 12 mánaða vanskila af heildarútlánum er lægra 1. janúar
1998 en það var 1. janúar 1995, 1996 og 1997 og dregið hefur úr fjöida þeirra
sem eru í vanskilum, Hlutfallsleg fækkun lántakenda með 3ja, 6 og 12
mánaða vanskil, samanborið við 1. janúar 1995, er 27-47%, mest hjá þeim sem
voru með 12 mánaða vanskil.

*

Samtals
Samtais eru 4.720 lántakendur hjá stofnuninni með 3ja mánaða vanskil eða
eldri, þar af eru 2.432 6 mánaða eða eldri og 1.085 12 mánaða vanskil eða eldri
hinn 1. janúar 1998.

Útlán skil og vanskil á áramótum 1991-1998

Töflur 1 - 4

7

Tafla 1.

Útlán, skil og vanskil á áramótum, 1991-1998
AHir sjóðir

AUar jjárhœðir eru í millj. kr.
Sýnd er staða miðað við 1. janúar ár hvert.

Útián samtals
Vanskil (3ja mán. og eldri)
-þar af dráttarvextir og kostnaður
Hlutfall vanskila af útlánum
Fjöldi lána
Fjöldi lána í skilum
Hlutfall lána í skiium af heildarQ. lán
Fjöídi lána í vanskihim
Hlutfall lána í vansk. af heildarfj. lána
Fjöldi lántakenda
Fjöldi lántakenda í skilum
HJutfall lánt. í skilum af heildarQ, lánt.
Fjöldi lánt. í vanskilum
Hlutfall lánt. í vansk. af heildarfj. iánt.
* Upplýsingar vantar

1991

1992

1993

78,200
610

106.500
720

123.800
828

0,8%

0,7%

0,7%

116.745

124.178

126.984

*
*
*

*
*

*

♦

*
*

jc

43.910

48.370

52.551

%
*
*

*
£
*

*

*

49.236
93,7%
3.315
6,3%

*

*

*

*
*

1994

1995

1996

141.900
1.289
380
0,9%

159.800
2.002
478
1,2%

128.447

*

1997

1998

V176.800
2.100
483
1,2%

194.700
1.769
443
0,9%

212,300
1.282
325
0,6%

131.727

134.136

136.854

139.800

*
*

*
*
*
*

121.755
90,8%
12.381
9,2%

127.159
92,9%
9.695
7,1%

131.537
94,1%
8.263
5,9%

53.622

55.410

56.904

58.466

60.373

48.605
90,6%
5.017
9,4%

48.190
87,0%
7.220
13,0%

50.207
88,2%
6.697
11,8%

52.834
90,4%
5.632
9,6%

55.653
92,2%
4.720
7,8%

*
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Tafla 2.

Útlán, skil og vanskil á áramótum, 1991-1998
Byggingarsjöður ríkisins

Allar jjárhœðir eru í millj. kr.
S jM er
miðað við 1. janúar ár hvert.

Útíán samtais
Vanskil (3ja mán. og eldri)
-þar af dráttarvextir og kostnaður
Hlutfall vanskila af útlánum
Fjöldi íána
Fjöldi iána í skilum
Hlutfall lána í skilum af heiidarfj. lán
Fjöldi iána í vanskilum
Hiutfaii Iána í vansk. af heildarfj. Iána
Fjöldi lántakenda
Fjöidi lántakenda í skiium
Hlutfall lánt. í skiium af heildarfj. lánt.
Fjöldi iánt. í vanskiium
Hiutfall lánt. í vansk. af heildarf}. iánt.
* Uppiýsingar vantar

1991

1992

1993

58.000
450
*
0,8%

65.100
430
*
0,7%

64.900
398
*
0,6%

109.470

110.689

107.179

*
*

£

*

*

*
*

*
*

*
*

41.080

42.270

42.144

*
*
*
*

*
*
*

40.090
95,1%
2.054
4,9%

*

*

1994

1995

1996

1997

1998

64.400
579
195
0,9%

63.100
627
190
1,0%

62.500
620
187
1,0%

62.000
508
167
0,8%

60.900
301
98
0,5%

104.374

101.619

98.544

95.587

92.885

*
*
*

*
*
*
*

92.374
93,7%
6.170
6,3%

91.079
95,3%
4.508
4,7%

89.398
96,2%
3.487
3,8%

41.098

39.843

38.870

37.818

36.902

37.947
92,4%
3.151
7,6%

36.682
92,1%
3.161
7,9%

36.174
93,1%
2.696
6,9%

35.734
94,5%
2.084
5,5%

35.262
95,6%
1.640
4,4%

*
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Tafla 3.

Útlán, skil og vanskil á áramótum, 1991-1998
Byggingarsjóður verkamanna

Allar jjárhœðir eru í millj. kr.
Sýnd er staða miðað við 1. janúar ár hvert.

Útián samtais
Vanskii (3ja mán. og eldri)
-þar af dráttarvextir og kostnaður
Hlutfaii vanskiia af útlánum
Fjöldi iána
Fjöidi Íána í skilum
HiutfaÍI iána í skiium af heiidarQ. ián
Fjöldi lána í vanskilum
Hiutfaii iána í vansk. af heiidaríj. lána
Fjöldi iántakenda
Fjöidi iántakenda í skilum
Hiutfaii lánt. í skilum af heiidarQ. iánt.
Fjöldi iánt. í vanskilum
Hiutfall lánt. i vansk. af heildaríj. lánt.
* Upplýsingar vaníar

1991

1992

1993

14.500
150
1,0%

19.600
200
*
1,0%

24.600
' 235
*
1,0%

4.390

5.340

6.302

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

3.245

3.941

4.651

*
*
*
*

*
*
*
*

4.000
86,0%
651
14,0%

*

1994

1995

1996

1997

1998

30.800
373
118
1,2%

35,700
514
148
1,4%

\ 41.400
568
154
1,4%

46.200
505
146
1,1%

49.700
423
129
0,9%

6.901

7.668

8.849

9.669

10.209

*
*

$
*

*
*

*

6.689
77,9%
1.960
22,1%

8.078
53,5%
1.591
16,5%

8.819
86,3%
1.399
13,7%

4.979

5.266

5.630

5.764

5.776

3.913
78,6%
1.066
21,4%

4.013
76,6%
1.253
23,4%

4.292
76,2%
1.338
23,8%

4.605
79,9%
1.159
20,1%

4.888
84,6%
888
15,4%

*
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Tafla 4.

Útlán, skil og vanskil á áramótum, 1991-1998
Húsbréfadeild

Állar fjárhœðir eru í millj. kr,
Sýnd er staða miðað við 1. janúar ár hvert.
1992

1991

1993

Útlán samtals
Vanskil (3ja mán. og eidri)
-þar af dráttarvextir og kostnaður
Hlutfall vanskila af útlánum

5.700
10
*
0,2%

21.800
90
*
0,4%

34.300

Fjöldi lána

2.885

8.149

13.503

*
*
*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

2.521

7.237

11.272

*
*
*

*
*
*

*

*

10.410
92,3%
863
7,7%

Fjöldi lána í skilum
Hlutfall lána í skilum af heildar^. lán
Fjöldi lána í vanskilum
Hlutfall lána í vansk. af heildarfj. lána
Fjöldi Iántakenda
Fjöldi lántakenda i skilum
Hlutfall Iánt. í skilum af heildarQ. lánt.
Fjöldi Iánt. í vanskilum
Hlutfail lánt. í vansk. af heildarQ. lánt.
* Upplýsingar vantar

176

*
0^5%

1994

1995

1996

1997

1998

46.700
337
67
0,7%

61.000
861
140
1,4%

72.800
912
142
1,3%

86.500
759
132
0,9%

101.700
555
96
0,5%

17.172

22.440

26.743

31.598

36.706

*

*
*

28.004
88,6%
3.594
11,4%

33.359
90,9%
3.347
9,1%

*
*

*

22.492
84,1%
4.251
15,9%

14*026

18.071

21.231

24.667

28.187

12.633
90,1%
1.393
9,9%

14.451
80,0%
3.620
20,0%

17.832
84,0%
3.399
16,0%

21.681
87,9%
2.986
12,1%

25.535
90,6%
2.652
9,4%
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3ja, 6 og 12 mánaða vanskil á áramótum
" 1995 -1998
Tafla 5

)
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Tafla 5.

3ja, 6 og 12 mánaða vanskil á áramótum 1995-1998

AUar jjárhœðir eru í millj. kr.
Vanskil

3ja mánaða eða eldri
1. jan. '95 (ógreitt jrá 1. okt. '94)
1. jan. '96 (ógreitt frá 1. okt. '95)
1. jan. '97 (ógreitt jrá L okt. '96)
l.jan. '98 (ógreittjrá 1. okt. '97)
6 mánaða eða eldri
l.jan. '95 (ógreittjrá l.jú lí '94)
l.ja n '96 (ógreittfrá l.jú lí '95)
l.jan. '97 (ógreittjrá l.jú lí '96)
1. jan. '98 (ógreitt frá 1. júlí '97)
12 mánaða eða eldri
1. jan. '95 (ógreitt frá L jan. '94)
1. jan. '96 (ógreitt frá L jan. '95)
Ljan. '97 (ógreitt frá l.jan. '96)
l.jan. '98 (ógreitt jrá l.jan. '97)
*

Upplýsingar vantar

Byggmgarsjóður
ríkisins

Byggingarsjóður
verkam anna

Fjárhæð

Fjöldi

Hlutfail

Fjárhseð

Fjöldi

Hlutfall

ívan-

lántak-

afheild.

ívan-

Iántak-

afheild.

skilum

enda í

útlánum

skilum

enda í

ótlánum

(millj.kr.) vansk.

(%)

(millj.kr.) vansk.

{%)

627
620
508
301

3.161
2.696
2.084
1.640

1,0
1,0
0,8
0,5

514
568
505
423

1.253
1.338
1.159
888

1,4
1,4
1,1
0,9

508
513
417
226

2.072
1.831
1.335
967

0,8
0,8
0,7
0,4

423
483
403
352

901
909
725
562

1,2
1,2
0,9
0,7

347
362
297
146

1.159
1.023
693
436

0,5
0,6
0,5
0,2

305
350
310
262

604
578
432
339

0,9
0,8
0,7
0,5

Húsbréfadeild

Allir sjóðir

Fjárhæð

Fjöldi

Hlutfall

Fjárhæð Fjöldi

Hlutfali

í van-

lántak-

afheild,

í van-

lántak-

af heild.

skilum

enda {

útiánum

skilum

enda (

útlánum

(millj.kr.) vansk.

(%)

(milij.kr.) vansk.

(%)

861
912
759
555

3.620
3.399
2,986
2.652

1,4
1,3
0,9
0,5

2.002
2.100
1.768
1.282

7.220
6.697
5.632
4.720

1,2
1,2
0,9
0,6

575
641
514
345

1.775
1.843
1.438
1.158

0,9
0,9
0,6
0,3

*

*

*

1.637
1.331
925

4.065
3.117
2.432

0,9
0,7
0,4

298
374
308
181

803
872
670
422

0,5
0,5
0,4
0,2

Ý

*

*

2.183
1.605
1.085

0,6
0,5
0,3

1.085
915
591

