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Þskj. 1111 -634. Mái

Umsagnaraðili:
Búseti á Norðurlandi,
Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri

Umsögn:

Almennt:

Fagnað er ákvæðum sem gera ráð fyrir að 90% lánshlutfall verði fest í sessi 
sem viðmið um hámarkslán til búseturéttaríbúða. Jafnframt er fagnað 
heimildum íil þess að endurlána til búseturéttaríbúða þegar íbúaskipti verða 
og miða lánsfjárhæðir þá við markaðsverð íbúðarinnar (sbr. nánar 5. grein frv. 
Eða breytingu við 40.grein laga nr.44/1998)

1. gr.

8. tölul. 9, gr. laganna orðast svo: Að bjóða íbúðarhúsnæði sem íbáðaíánasjóður hefttr leyst tií sín tii leigu með kauprétti 
samkvæmt nánari ákvæðum f reglugerð sem ráðherra setur. Sjóðnum er heimiH að'fela öðrum með samningi að mnast miðíun 
íbúðanna.

© Húsnæðissamvinnufélögin hafa áður lýst vilja til að eiga samstarf við 
íbúðalánasjóð um rekstur og ráðstöfun yfirtekinna íbúða. Til greina 
ætti að koma að heimila íbúðalánasjóði að „leggja yfirteknar íbúðir inn“ 
i húsnæðissamvinnufélög eða önnur sjálfseignarfélög sem rekin eru á
kostnaðargrunni -  með kvöðum varðandi tímabundin réttindi fyrri 
eigenda um endurkaup og búseturétt samkvæmt nánari útfærsiu.

2. gr.

Við I. mgr. 15, gr. laganna bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Lán til húsnæðissamvinnufélaga skv, VIII. kafla A til byggingar 
eða kaupa á íbúðarhúsnæði.

3. gr.

í stað 3. máisl. 1. mgr. 19. gr. laganna koma tveir máisliðir, svohijóðandi: ÍLS-veðbréf getur verið verðtryggt með vísitölu 
neysluverðs, sbr. lög um vísitölu neysluverðs, eða óverðtryggt. Skal það bera vexti skv. 21. gr.

4. gr.

Á eftir orðunum „og verðbóta" í 2, máJsi. 2. mgr. 21. gr. laganna kemur: ef við á.

5. gr.

Á eftir VIII. kafla lagannakemur nýr kafli, VIIí. kafli A, Lán til húsnæðissamvinnufélaga, með fjórum nýjum greinum, 40. 
gr. a - 4 0 .  gr, d, ásamt fyrirsögnum, svohíjóðandi:

a, (40. gr. a.)
Almennt.

Búseti á Norðurlandi, Skipagötu 14, Pósíhóif 334, 602 Akureyri
Sími 45-22-888; Fax 45-22-881; Vefsíða www.busetiak.is; buseti@busetiak.is

http://www.busetiak.is
mailto:buseti@busetiak.is


Benedikt Sigurðarson

íbúðalánasjóður veitir húsnæðissamvinnufélögum, sem starfa í samræmi við ákvæði laga um 
liúsnæðissamvinnufélög, lán til byggingar eða kaupa á íbúðum sem eru ætlaðar tii að veita 
félagsmönnum búseturétt gegn greiðsfu búseturéttargjalds.

b. (40. gr. b.)
Lámumsóknir.

buseu
Á N O R Ð U R L A N D t

Þegar sólt er um lán tii búsetuíbúða skal koma frajn í iánsumsökn íjöldi, gerð og stærð íyrirhugaðra ibúða, framkvæmdatími, 
áætlaður byggingarkosínaður eða kaupverð og annað það sem nauðsynlegt er tiJ þess að unnt sé að taka afstöðu til umsóknar. 
Einnig skai iylgja greinargerð um útvegun nauðsyniegs viðbótarfjár. Að lokinni athugun tekur íbúðaiánasjóður ákvörðun um 
hvort framkvæmdin og lánveitingin falli að settum skiiyrðum fyrir láni.

Stjórn íbúðalánasjóðs er heimilt að hafiia lánsumsókn ef ibúðarhúsnæði telst óvandað eða ófulinægjandi að mati stjórnar 
sjóðsins.

Félags- og tryggingamálaráðiierra setur i reglugerð nánari ákvæði um skilyrði lána til búsetuíbúða.

c. (40. gr. c.)
Lánskjör.

Lán sem eru veit húsnæð:ssamvinnufélögum til byggingar eða kaupa á búsetuíbúðum skulu tryggð með veði í viðkomandi 
íbúð. Lánin geta verið óverðtryggð eða verðtryggð með vísiíöJu neysluverðs, sbi'. íög um vísitölu neysluverðs.

Lán til búsetuíbúða mega nema allt að 90% af matsverði eða kaupverði íbúðar.
• IViikilvægt er að lánshlutfall til búseturéttaríbúða verði fest við 90% 

viðmið -  og jafnframt að samþykkt kostnaðarmat íbúðalánasjóðs taki 
mið af gerð og gæðum húsnæðis og fylgi markaðsþróun og 
byggingakostnaði með raunhæfum hætti.

Lánstími lána skv. 1. og 2. mgr. má nema allt að 50 árum. Lánin endurgreiðast 
að fullu með jöfnum greiðslum vaxta og afborgana (annuitet) að viðbættum 
verðbótum á lánstímanum. Gjalddagar lána skulu eigi vera færri en fjórir á ári. 
Stjóm íbúðalánasjóðs er heimilt að íjölga gjalddögum ef það er talið æskilegt.
• Til áiita ætti að koma að stofna íánaflokka sem eru afborgunarlausir 

(eða með breytílegum afborgunum) -  þar sem það er ekki markmið 
húsnæðissamvinnufélaganna eða „non-profif sjálfseignarfélaga 
(stúdentaíbúða og öidrunaríbúða) -  að mynda uppsafnað eigið fé I 
húsnæði umfram hófleg öryggismörk miðað við efnahagslíf í jafnvægi.

Vextir af lánum til búsetuíbúða geta verið fastir eða breytilegir. Fastir vextir og vaxtaálag ákveðast á sama hátt og vextir 
ÍLS-veðbréfa, sbr. 21. og_28. gr., en stjórn íbúðalánasjóðs skaí við gerð Qárhagsáætlunar ár hvert ákveða breytilega vexti. 
Ráðherra getur heimilað íbúðalánasjóði í reglugerð að bjóða lántakencíum skv. I . mgr. að afsala sér rétti til þess að greiða 
án þóknunar upp lán eða greíða aukaafborganir, gegn lægra vaxtaáíagi. Jaínframt skal í reglugerðinni kveðið á um hlutfall 
þóknunar sem íbúðalánasjóður getur áskilið sér ef lántaki sem afsalar sér umræddum rétti hyggst greiða upp lán fyrir lok 
lánstíma. Slik þóknun skal aidrei nema hærri íjárhæð en nemur kostnaði íbúðalánasjóðs vegna uppgreiðslu viðkomandi 
láns.

íbúðalánasjóði er einnig heimilt að veita húsnæðissamvinnufélögum lán til 
endurfjármögnunar á einstökum xbúðum við endurúthlutun búseturéttar. Lánið 
getur numið allt að 90% af markaðsverði íbúðar, miðað við framreiknaðan 
kostnað eða markaðsverð íbúðar við endurúthlutun.
• Mikiivæg heimild gagnvart eldri eignum og lánum - en felur í sér 

umtalsverðan kostnað og fyrirhöfn, vegna skjalagerðar og 
þinglýsingarkostnaðar. Jafngreiðslulán -  með verðtryggðum 
afborgunum henta ekki félögum í „non-proflt-rekstri“ nema að 
takmörkuðu ieyti /(sjá athugasemd ofar)

Að öðru leyti gilda um lánin viðmiðunarreglur íbúðalánasjóðs.

d. (40. gr. d.)
Eftirlit.
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Ef íbúðalánasjóður óskar eftir því skal g
húsnæðissamvinnufélag, sem fengið hefur lán hjá sjóðnum á | |  |  |  |
grundvelli laga þessara, láta sjóðnum í té bókhaldsgögn,
ársskýrslur og upplýsingar um framkvæmdir og húsbyggingar. A n o r ð u r l a m d i

• Rökrétt má telja aö fela Ibúðalánasjóðí að hafa regíubundið eftírlit með 
starfsemi húsnæðissamvinnufélaga og annarra húsnæðisféiaga.

Komi í Ijós að húsnæöissamvinnufélag hefur vikið frá skilyrðum lánveitinga er íbúðalánasjóði heimilt að cndurskoða 
íánskjör eða gjaldfella ián,

® Ný víðbót: (tilfaga að texta) “Heimilt er (búðalánasjóði að lána
húsnæðissamvinnuféíagi 10% viðbótarlán mv. verðmæti íbúðar, með 
veði í viðkomandi íbúð, sem félagið hagnýtir tii að kosta 
búseturéttarhlut viðkomandi íbúðar.

Ljóst er að nokkur fjöldi einstaklinga og fjölskyldna á í erfiðleikum með að 
fjármagna 10% búseturétt í gegn um bankakerfið, en hafa þó greiðslugetu 
til að standa undir hærri greiðslubyrði en sem nemur venjulegu 
mánaðargjaldi hjá félaginu. Á fyrri tíma hafa húsnæðissamvinnufélögin 
ábyrgst bankalán einstaklinga -  eða lánað einstaklingum í einhverjum 
tilvíkum fyrir innborgunarhlut sínum. Mikilvægt er að gera félögunum 
auðveldara að formfesta og halda utan um slíka fjármögnun og brúa 
þannig bil með fleiri fjölskyldum sem eiga í tímabundnum erfiðleikum.

6. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
Þegar iög þessi hafa öðíast giidi skal feila meginmál þeirra inn í tög um húsnæðismái, með síðari breytingum, og gefa þau út 

svo breytt með samfelldri greinatölu og kaflanúmerum.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þrátt fyrir ákvæði laga þessara er íbúðalánasjóði heimilt að veita einstaklingum allt 

að 20 ára lán til endurbóta eða viðbyggingar við sameign fjöleignarhúss sem gerð er í 
þeim tilgangi að bæta aðgengi að fasteigninni, svo sem með byggingu lyftuhúss og 
uppsetningu lyftubúnaðar, þó að fjárhæð lána sem þegar eru áhvílandi á fasteigninni 
sé hærri en hámarksfjárhæð ÍLS-veðbréfa.

• Húsnæðissamvinnufélög og önnur húsnæðisfélög hafa að líkindum 
algerlega sams konar þarfir varðandi þenna þátt - eins og einstaklingar
-  og sömu frávik varðandi veðhlutfall ættu þá einnig við.

Þá er íbúðaiánasjóði heimíit að veita fyrirtækjum og opinberum aðílum lán íil að fjármagna breytingar eða viðbætur á 
húsnæði viðkomandi {yrirtækis eða sveitarféiags sem miða að þvi að auðveida aðgengí fatlaðra. Lánveiíing getur numið aiit 
að 90% af kostnaði víð franikvæmdir, það skal þó aídrei vera hærra en 50% af fasteignamati viðkomandi fasteignar. Við 
útreikning þess hlutfalis skal taka tiiiií tii framar áhvílandi lána.

íbúðaiánasjóði er heimilt, þráít íyrir ákvæði 19. gr. iaganna, að veita einstaklingum lán til endurbóta þó að fjárhæð lána 
sem þegar eru áhvílandi á fasteigninni sé hærri en hámarksfjárhæð ÍLS-veðbréfa. Þó skai samaniögð Qárhæð áhvílandí Íána 
aidrei vera hærri en nemur fasteignamati eignarinnar.

Félags- og tryggingamáiaráðherra setur í regiugerð nánari ákvæði um skiiyrði iánveitinga samkvæmt ákvæði þessu.
Heimilt er að veita lán á grundvelli þessa ákvæðis tii ársloka 2013.

Akureyri 8. Júní 2010 
Benedikt Sigurðarson
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Félagsmáíanefnd Alþingis/Nefndasvið Alþingis 
Varðar breytingar á iögum nr. 44/1998 
Vegna Þskj. 150 — 137. mál. Á n o r ð u r l a n d i

Fyrir hönd Búseta á Norðurlandi er eftirfarandi komið á framfæri.

Fagnað er auknum sveigjanleika í lögum til að íbúðalánasjóður geti komið til móts 
við fyrirsjáanlegan vanda á húsnæðísmarkaði.

Hér með er hvatt til þess að þeir möguleikar sem felast í rekstrarþekkingu og 
skipulagi húsnæðissamvinnufélaganna Búset í Reykjavík og Búseta á Norðurlandi 
verði nýttir til árangurs þannig að sem flestar þær lausnir sem gripið verði til efli 
leigumarkað íbúðarhúsnæðis í landinu til frambúðar.

• Húsnæðissamvínnufélögin eíga og reka nokkur hundruð almennar 
búseturéttaríbúðir með 10-30% innborguðum búseturétti (einkaeignarhluta). 
Almenna reglan hjá Búseta í Reykjavík og Búseta á Norðurlandi hefur verið 
að íbúðalánasjóður hefur fjármagnað íbúðirnar með 90% lánshlutfalli (mv. 
Stofnverð/kaupverð) -  en hefur nú verið skert í 80%.

• Húsnæðissamvinnufélögin eiga og reka nærri 250 félagslegar 
búseturéttaríbúðir sem ráðstafað er skv. reglum félagsmálaráðuneytisins 
miðað við eigna og tekjumörk félagsmanna. Lán til íbúðanna bera 1% vexti 
auk verðtryggingar.

• Búseti í Reykjavík rekur dótturfélag/leigufélag sem fjármagnað var með 90% 
lánshlutfalli frá íbúðalánasjóði.

• Allmörg sveitarfélög hafa sýnt því áhuga að eiga samstarf við 
húsnæðissamvinnufélögin um byggingu og/eða rekstur íbúða til að sinna 
þörfum sérgreindra hópa -  og mögulega til að húsnæðissamvinnufélögin 
tækju að sér rekstur leiguíbúða á vegum sveitarfélaganna. Þannig myndu

, aðilar bæta nýtingu og auka hagkvæmni í umsýslu um eignir um leið og 
þjónusta við íbúana mundi eflast

Mikilvæqt er bví að til frambúðar verði lánshlutfall íbúðalánasióðs til almennra 
búseturéttaríbúða húsnæðissamvinnuféíaaanna miðað við 90% af 
stofnverði/kaupveröi íbúða þannig að 10% innborgun búseturéttar verði raunhæfur 
kostur fyrir flesta almenna félagsmenn og skilvísa greiðendur.

í íbúðum Búseta-féíaganna sitja féíagsmenn sem eflaust munu margir mæta verulegu 
eða nær algeru tekjufalli samfara atvunnumissi á næstu mánuðum. Því er mikilvægt 
að í lagabreytingum og útfærslu reglugerða fyrir íbúðalánajóð verði fólgin skýr heimild 
til að veita húsnæðissamvinnufélögunum heimildir til að fresta greiðslu 
fjármagnskostnaðar tímabundið -  en skerða á móti innborgaðan búseturétt sem 
nemur etv. allt að 5% eignarhluta. Með slíkri útfærslu mætti veita einstökum búsetum 
hóflega aðlögun gagnvart tímabundnu tekjufalli og draga úr hættu á áfallaröskun 
fjölda barna.

Auk þessa er mikivægt að hafa í huga almennt að;
• Heímildir í neyðarlögum Alþingis gera ráð fyrir að fasteignatryggð íbúðalán 

viðskiptabankanna gömlu megi flytja til íbúðalánasjóðs skv. óskum aðila. Til 
að iafnræði verði trvaat er rökrétt að ríkisvaldið fylgi því eftir að öll íbúðalán 
viðskiptabankanna verði flutt til íbúðalánasióðs -  en ekki eingöngu þau lán 
sem viðskiptabankarnir líta á „vandamálalán'1 - eða þau lán sem

Bent er á;
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viðkiptamenn bankanna hafa stöðu til að krefjast að 
viðskiptabankarnir heimili flutning á til íbúðalánasjóðs.

• Yfirtaka íbúðalánasjóðs á sjálfseignarhúsnæði er ekki 
tíðkuð án undangengins nauðungaruppboðsferlis.
Slíkt ferli er niðurlægjandi fyrir einstaklinga og 
kostnaðarsamt og verður að teljast óþarft við þær aðstæður sem nú eru 
fyrirséðar. Rétt er því að heimila Ibúðalánasióði að vfirtaka eianir með 
samninaum þar sem sýnt er að greiðslugeta þinglýstra eigenda stendur ekki 
undir áhvílandi lánum -  um lengri tíma.

Yfirteknar eignir:
Tekið er undir það sjónarmið sem Búseti í Reykjavík hefur sett fram að 
íbúðalánasjóður fái heimildir til að skuldbreyta lánum á eignum sem eru yfirteknar og 
skipta lánum;

1. Afborgunarhluti láns -  með bestu vaxtakjörum sjóðsins
2. Eignarhluti upp á 10“20-30-40-50% - sem tímabundið ber ekki afborgun né 

vexti.
íbúðalánasjóði verði heimilað að leggja viðkomandi eignir inn í 
húsnæðissamvinnufélög -  og vera esgandi búseturéttar sem hvílir sem 
hlutfallsleg kvöð á viðkomandi eign. Með samningum verði tilgreindir skilmálar 
um viðskipti með þennan búseturéttarhluta -  og mögulegt að ákveða að um verði að 
ræða tímabundna ráðstöfun.

• Ef um er að ræða íbúðir sem yfirteknar eru af leigufélögum eða 
byggingaraðiíum þá væri það samningsatriði við viðkomandi 
húsnæöissamvinnufélag hvernig fariö yrði meö fjármögnun og hlutfall 
búseturéttar. Húsnæðissamvinnuféiagí mundi þá selja búseturétt í 
viðkomandi eign ef eftirspurn er eftir - - en leigja íbúða að öðrum kosti 
tímabundið.

• Ef íbúð er yfirtekin af eigendum er mögulegt að veita þeim c.a 12-24 mánaða 
forgangs-leigutíma -  (en fv. Eigandi gæti jafnframt verið eigandi 10% 
búseturéttar) -  síðan yrði ákveðið að einhver hluti búseturéttarins (óvirka 
eignarhlutans) breyttist í lán frá íbúðalánasjóði og húsnæðissamvinnufélagið 
greiddi þá af því láni og innheimti afborgunarhlutinn hjá viðkomandi búseta - 
sem væntanlega hefði þá náð að rétta af stöðu sína og vinna til baka tekjufall 
sitt nægilega.

Ef viðkomandi búseti hins vegar segði upp íbúð sinni og flytti annað þá gæfist 
húsnæðissamvinnufélaginu kostur á að ráðstafa íbúðinni í samræmi við sínar reglur 
og venjur -  með samningi um 60%-70%~80% eða 90% fjármögnun frá íbúðalánasjóði
-  eða íbúðin yrði að öðrum kosti seld á frjálsum markaði.
Varðandi eign íbúðalánasjóðs á mismunandi stórum búseturétti í íbúðum þá ætti 
ekkert að vera því til fyrirstöðu að útfæra slíkt innan gildandi laga og reglna þar sem 
t.d. Reykjavíkurborg er eigandi búseturéttar í allmörgum íbúðum Búseta í Reykjavík.

Enn og aftur vil ég ítreka að á þessum krepputímum -  sem við öll trúum að verði 
tímabundnir og standi frekar skemur en lengur- þá er afar brýnt að fara ekki að eyða 
kröftum og fjármunum í að búa til nýjar stofnanir og fyrirtæki -  sem við ætlum síðan 
að leggja niður. Þess í stað ættum við að styrkja grundvöll þeirra félaga og fyrirtækja 
sem rekin eru á kostnaðargrunni -  og ætlað er að standa sterk til framtíðar. Með því 
móti mundi okkur takast að breyta tímabundnum mótbyr í meðbyr -  til lengri tíma.

Virðingarfyllst 
Benedikt Sigurðarson

14. nóvember 2008
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