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Efni: Umsðgn um frumvarp til laga um breytingu á iögum nr 44/19%.

Creditinfö ísland hf. fáður Lánstraust hf.) hefur borist til umsagnar ofnagreint lagafrumvarp og telur 
félagið rétt að benda á eftirfarandiatriði ítengslum við efnt þessogþann vandasem þvíerætlaðað 
bregaðst við

Samkvaemt 1. gr. frumvarpsins er íbúðalánasjóði veitt heimild til að leiga út húsnaeði semsjóðunnn 
hefuryfirtekið á nauðungaruppboðí eða veita öðrum heimiild tíl að annast slfka leigumfðlun fyrtrsfna 
hónd.

- Undirritaður telur að skityrði fyrir heimild til útleigu húsnaeðis, sem bundlð er sölu á 
nauðungaruppboði, kunni að vera of þröngt. LJggi fyrir að lántakl geti ekki staðíð í skilum 
með lán sitt og hið veðsetta munt verða selt á nauðungaruppboði, v*ri heppilegra að veita 
sjóðnum heimiid til að nýta umrætt úrræði á fyrri stigum. Slikt kann að vera háð því að aðilar 
nái samkomulagi um sðlu eignarinnar til sjóðsins og eftir atvikum samningum við siðari 
veðhafa um afléttingu lárva. Kostur þess er ótvíræður, enda ijóst að hvorkí lántaki né 
sjóðurinn hafa hag af þvi að Ijúka fullnustu lána með nauðungarsölu á eign þegar siík málaiok 
eru nánast fyrirséð. Hafi sjóðurinn góða yfirsýn yfir skuldastöðu lántaka og tekjur hans, má 
ætla að úrraeðið gæti b y^t á hlutlægum mælikvarða (greiðslugetu metln á grundveiii tekna 
og lána). í þessu samband má telja líklegt að Skuldastöðukerf! LT væri gagnlegt fyrir sjóðinn, 
en það er kerfi sem Creditinfo hefur tekið I notkun og miðlar upplýsíngum um skuldastöðu 
einstaklinga/fögaðila við lánveitendur (núverandi þátttakendur NB( hf., Kaupþing banki hf., 
LÍN, Lífeyrissjóður verslunarmanna og Teris f.h. sparisjóðanna).

- Undrritaður telur rétt að kveðið sé á um þau lágmarksskiiyrði sem lántaki þarf að fullnasgja til 
að eiga kost á því að leigja húsnæði sem sjóðurinn hefur leyst til sín. f ummælum í 
greinargerð er reyndar vikið að kröfum um fjárhagslegt bolmagn leigutaka, en að öðru feyti 
hjá líða að skýra ákvæðið frekar. Hér vaknar sú spurning hvernig „fjárhagslegt bolmagn" er 
metið og hversu langt íbúðalánasjóður eigi að ganga til að meta slíkt. Hyggst sjóðurinn kalla 
eftir upplýsingum um skuldastöðu lántaka hjá öðrum lánveltendum eða treysta á uppiýsingar 
frá lántaka sjálfum?
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• í 1. gr. frumvarpsins er íbúðsfánasjóði veitt heimild tii að fefa öðrum til að annast leigumiðlun 
fyrír sína hönd. Ekki er vikið að því hvaða skityrði slíkur aðiti jiarf að fullnafcgja og er 
nauðsynlegt að kveðið verði á um iágmarks leiðbeiningar í því sambandi. Telur undimtaður 
að rétt sé að gera kröfu um að slíkur aðili sé ekki á vanskilaskrá, skuldi ekki opinber gjöld og 
hafi skilað ársreikningi á tiisettum tíma tit Hlutafélagaskrár. Þá væri eðlilegt að gera þá kröfu 
að áhættumat siíks aðila, þar sem metin er áhætta á ógjaldfæmi á naestu 12 mánuðum, væri 
ásættanlegt.

í 2. gr. frumvarpsíns er (búðaiánasjóði veitt heimild til lengingu iána og sá tími tvöfatdaður mlðað við 
núgildandi lóggjof.

- Undirritaður telur rétt að vekja athygli á því að skv. 4. mgr. 48. gr. núgiidandi laga má 
hámarkslánstími ekki vera lengri en 55 ár og spuming hvort rétt sé að breyta þeirri tímatengd 
til samræmis við 2. gr. frumvarpsins.

- Undirritaður telur að hnykkja þurfi á skýrari fyrirmælum varðandí heímildir sjóðsins í þessu 
sambandi, þannig að mat hans verði byggt á hlutlægum sjónarmiðum eins og unnt er hverju 
sinni. í því sambandi htýtur skuidastaða lántaka að skipta mestu máti, sem og tekjur hans, en 
út frá þessu tvenitu má koma í veg fyrir mlsnotkun lántakenda á umræddum úrræðum og 
tryggja betur innbyrðis samræmi milli ákvarðana og að þær beri tílaettaðan árangur. Tetur 
undírritaður að aðgengi sjóðsins að upplýsingum úr Skuldastöðukerfi LT, eða sambaeritegum 
kerfi, væri til þess fafllð að auðvetda mat á umsóknum í tengstum við greiðsiuvanda 
lántakendur. Notkun úrræða sem þessa er augijósiega titgangslaus ef má sjá fyrir að þau 
duga ekki til að gera lántaka kleift að standa f skilum með skuldbindingar sínar.

Hákain Stefánsson,
stjórriarformaður.
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