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Sæll vertu Páll Vildi biðja þig að svara tveimur spurninga vegna meðferðar efnahgs- og 
viðskiptanefndar á frumvarpi
félagsmálaráðherra um húsnæðismál - 785 mál þingsins.

1. Telur Fjármálaeftirlitið rétt að settar verði reglur um ákveðið eigið fjárhlutfall íbúðalánasjóðs. Ef svo 
er hverjir ættu að ákveða það viðmið, hvað ætti það að vera hátt að mati FME og er hægt að meta 
hvort það kallað á aukaálag á vaxtakjörin . Einnig er spurt um hvort FME telji í því tilviki rétt að slíkt 
ákvæði verði sett í frumvarpið.

2. Hefur í tryggingafræðilegri úttekt á stöðu lífeyrissjóðanna verið tekið tillit til uppgreiðslu á húsbréfum 
og hvaða áhrif hefur það á eignasöfn lífeyrissjóðanna ef mikið verður um skipti á húsbréfum og 

húsnæðisbréfum yfir í ný íbúðabréf.

Þar sem ev er nú að fjalla um málið er nauðsynlegt að fá viðbrögð FME við ofangreindum spurningum 
hið allra fyrsta.
Vildi gjarnan heyra frá þér hvenær vænta megi svara.
Kveðja og þakkir 
Jóhanna Sigurðardóttir

Jóhanna Sigurðardóttir 
Sími 5630500 
www.althinai.is/iohanna

Hér koma svör FME við framkominni fyrirspurn. 

kveðja,

Páll Gunnar.

1. Telur Fjármálaeftirlitið rétt að settar verði reglur um ákveðið eigið fjárhlutfall íbúðalánasjóðs. Ef svo 
er hverjir ættu að ákveða það viðmið, hvað ætti það að vera hátt að mati FME og er hægt að meta 
hvort það kallað á aukaálag á vaxtakjörin . Einnig er spurt um hvort FME telji í því tilviki rétt að slíkt 
ákvæði verði sett í frumvarpið.

Svar: Fjármálaeftirlitið leggur til að settar verði reglur um ákveðið eiginfjárhlutfall fyrir íbúðalánasjóð. 
Eðlilegt er að byggja slíkt hlutfall á sömu reglum og gilda fyrir viðskiptabanka og önnur 

fjármálafyrirtæki (CAD-reglur). í því felst útreikningur á hlutfalli eigin fjár af skilgreindum áhættugrunni. 
Samkvæmt þeim reglum fellur verulegur hluti útiána íbúðalánasjóðs í 50% áhættuvægi. 
Lágmarkseiginfjárhlutfall fyrir fjármálafyrirtæki er 8% en þar af kjarnaeiginfjárhlutfall að lágmarki 4%. 
8% eiginfjárhlutfall miðast við fjármálafyrirtæki með margvíslegar áhættur. Rökrétt er að gera lægri 

eiginfjárkröfu til íbúðalánasjóðs sem hefur takmarkaðar starfsheimildir og ber fyrst og fremst 
útlánaáhættu sem tengist lánum með veði í íbúðarhúsnæði innan tiltekinna marka. Eiginfjárhlutfall 
sjóðsins nú er um það bil 5% samkvæmt þessum reglum.

FME gerir ekki athugasemd við tillögu frumvarpsins um að viðmið þessi verði fyrst um sinn ákveðin í 
reglugerð að fenginni umsögn FME, en teldi heppilegt að meginákvæði um þetta væru síðar sett í lög. 
Miðað framangreinda umfjöllun um hugsanleg eiginfjárviðmið telur FME ekki ástæðu til að ætla að slík 

viðmið kalli á aukaálag á vaxtakjör, m.v. stöðu sjóðsins.
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2. Hefur í tryggingafræðilegri úttekt á stöðu iífeyrissjóðanna verið tekið tillit til uppgreiðslu á húsbréfum 
og hvaða áhrif hefur það á eignasöfn lífeyrissjóðanna ef mikið verður um skipti á húsbréfum og 
húsnæðisbréfum yfir í ný íbúðabréf.

Svar: í umræðuskjali nr. 14/2002, fjallaði Fjármálaeftirlitið um ýmis atriði er vörðuðu mat eigna 
lífeyrissjóða í tryggingafræðilegri athugun. í umræðuskjalinu kom eftirfarandi m.a. fram: "Eins og 
segir í 20 gr. reglugerðar nr. 391/1998 skal endurmeta bréf með uppgreiðsluákvæði þannig að tekið sé 
tillit til þess til lækkunar mats í samræmi við reglur útgefnar af Félagi íslenskra 
tryggingastærðfræðinga(FÍT). Fjármálaeftirlitinu er ekki kunnugt um að þessu ákvæði hafi nokkurn 
tíma verið beitt. [....] telur Fjármálaeftirlitið brýnt að tekið sé tillit til uppgreiðsluákvæðis í þeim flokkum 
verðbréfa þar sem það á við."

Framangreint á m.a. við um húsbréf. Fjármálaeftirlitinu er kunnugt um að mál þetta sé til skoðunar á 
vettvangi FÍT, þar sem unnið er að því að finna hentuga útreikningsaðferð.

Hvað seinni lið spurningarinnar varðar, hefur Fjármálaeftirlitið ekki lagt mat á það hvaða áhrif hefur 
það á eignasöfn lífeyrissjóðanna ef mikið verður um skipti á húsbréfum og húsnæðisbréfum yfir í ný 
íbúðabréf.


