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Almennt
Samtökin telja breytingar samkvæmt frumvarpinu jákvæðar í megindráttum, en gera þó 
eftirfarandi athugasemdir og vilja bæta vtð ábendingum um fleiri atriði sem breytingarnar þyrfti 
að taka á.

Það er jákvæð breyting að íbúðalánasjóður geti lánað til húsnæðissamvinnufélaga og endurbóta 
á íbúðarhúsnæði. Einnig að lán geti verið óverðtryggð og á breytilegum eða föstum vöxtum. Sú 
breyting að sjóðurinn fái heimild til að gera húsaieigusamninga með kauprétti telst líka jákvæð. 
Samtökin telja að íbúðalánasjóður eigi þó eingöngu að lána til kaupa, viðbygginga og viðhalds á 
íbúðarhúsnæði og mótmæla því að sjóðurinn taki þátt í samkeppní um lánveitingar til almennra 
fyrirtækja og stofnana, nema beint til (búðarhúsnæðis í þeirra eigu. Slík lánastarfsemi er komin 
út fyrir félagslegt hlutverk sjóðsins, jafnvel þó hún sé tímabundin til 2013. Hins vegar ætti leiga 
á íbúðum sjóðsins að veita markaðsleigu aðhald og því að vera lægri en markaðsleiga hvers 
svæðis.
Hagsmunasamtök heimilanna mótmæla uppgreiðslugjaldi almennt og telja að siík gjöld eigi að 
afnema. Þess í stað ætti að hvetja lántaka til að greiða hraðar upp lán sín með auka 
inngreiðslum án refsigjalda. Lánstími útlána til einstaklinga ætti ekki að vera iengri en 40 ár að 
hámarki, og 50 ár til húsnæðissamvinnufélaga og eignarhaldsfýrirtækja.

Það er hins vegar óásættanlegt að íbúðalánasjóður þurfi að leysa til sín íbúðir í þeim mæli, að 
setja þurfi lög um ráðstöfun þeirra og eru samtökin ósátt við þá stöðu. Miklu frekar þyrfti að 
ieiðrétta almennt forsendubrest og koma f veg fyrir að fjöldi fólks tapi eignarhaldi á íbúðum 
sínum, I núverandi efnahagslegu ölduróti, með tilheyrandi stökkbreyttum höfuðstól lána, þar á 
meðal vegna verðtryggingar lána hjá (búðalánasjóði og öðrum fjármálastofnunum. Þar er 
verkefni óunnið, að fella niður eða draga verulega úr vægi verðtryggingar á lánum einstaklinga á 
íslandi, til dæmis með stiglækkandi þaki á verðbótaþætti lánanna, allt þar til þau yrðu 
óverðtryggð.
Þvi þykir Hagsmunasamtökum heimilanna gleðilegt að sjá að íbúðalánasjóður fái nú heimildir til 
að lána óverðtryggt og gefa út óverðtryggða skuldabréfaflokka. Það eru spor í þá átt að draga 
úr vægi verðtyggingarinnar á íslandi, sem leikið hefur margan einstakling grátt. Þessi heimild 
þarf þó einnig að ná til einstaklinga aimennt.
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Á ekki eigandi íbúðar sem tapar eignarrétti til íbúðaiánasjóðs að eiga forleigurétt að íbúðinni, 
þannig að hann, og þegar við á fjölskylda hans, þurfi ekki að flytja úr íbúðinni eftir 
nauðungaruppboð, að því gefnu að hann ráði við að greiða af henni eðlilega leigu? Þessi réttur 
kemur ekki fram í frumvarpinu og lagt er til að slíkt ákvæði komi með skýrum hætti inn í það.
Gott er að gert sé ráð fyrir kauprétti í leigusamningum, það eykur öryggi og möguleika leigutaka 
til að komast út úr íeigukerfinu, standi vílji hans til þess.
Til athugunar: í lokasetningu frumvarpsins, texta um ákvæði til bráðabirgða, er talað um ákvæði, 
í eintölu. Heimild til lánveitinga til ársloka 2013 nær væntanlega til allra ákvæð- anna, í fleirtölu í 
bráðabirgðahluta frumvarpsins, eða hvað? Það passar víð umsögn fjárlagaskrifstofu 
Ijármálaráðuneytis, þar er þetta ártal tengt öllum þáttum bráðabirgða-kaflans. Til athugunar er 
að nota orðalagið „þessara ákvæða'1 í setningunni, ef það á við vilja iöggjafans.

Ábendingar
Það er mikilvægt atriði að innleiða samkeppni um tekin lán á íslandi. Til að svo megi verða þarf 
að afnema hlutfailsíeg uppgreiðsíugjöld og gera núverandi lántökugjöld fjármálastofnana og 
stimpilgjöld opinberra aðila að föstum umsýsluþóknunum. Ef lán bera breytilega överðtryggða 
vexti þar sem vextir eru endurskoðaðír á þriggja ti! fimm ára fresti og lántaki getur á 
endurskoðunartíma valið að færa viðskipti sín annað skapast samkeppni um tekin lán. 
íbúðalánasjóður þarf að taka þátt í slíkri samkeppni um fjármögnun íbúðarhúsnæðis. Því þarf 
að veita sjóðnum heimildir til endurfjármögnunar tekinna lána,
Einföldun á lánakerfinu í þá átt að á hverri fasteign skuli eingöngu hvíla eitt fasteignalán og að 
það verði greítt upp við eigendaskipti leiðtr til að raun binditímí lána styttist verulega að 
meðaltali. SKkt ætti að lækka vaxtaálag vegna langs binditíma. Þessar breytingar skapa 
samkeppnisumhverfi um þegar tekin íán, sem veita lántökum svigrúm til að leita betri kjara, án 
gríðarlegra refsigjalda sem fýlgja núverandi óhóflega háum gjöldum tengdum lántökum. 
Lánveitendur ættu einnig að hafa hag af slíku fyrirkomulagi, þar sem vextir eru endurmetnir 
miðað við markaðsforsendur með styttra millibiii og bindur fé í styttri tíma.
Með slíkum breytingum veitir íbúðalánasjóður viðskiptabönkum og lífeyrissjóðum samkeppni um 
tekin lán, til hagsbóta fyrir bæði neytendur og fjármáfafyrirtæki, þar sem binditími verður styttri, 
sveigjanleiki og öryggi lánasafna ætti að aukast. Það ætti að auka eftirspurn eftir innlendu 
lánsfé og draga úr prmagnskostnaði heimilanna, sem ætti að minnka viðskiptahalla og 
verðbólguþrýsting.

Hagsmunasamtök heimilanna minna á grunnkröfur sínar um leiðréttingu lána vegna þess 
forsendubrests sem varð í hagkerfinu haustið 2008. Sú krafa á líka við um íbúðalánasjóð og 
lífeyrissjóðina. Hiuti frumvarpsins felur í,sér heimild fyrir íbúðalánasjóð til að leigja tií lántakenda 
þær eignir sem þeir hafa misst við nauðungarsölur. Það er vissulega bót í máli að svigrúm 
Ibúðalánasjóðs er aukið til að fást við þær aðstæður sem nú eru uppi. Frumvarið tekur þó á 
engan hátt á undirliggjandi vanda og því óréttlæti sem lántakendum er boðið upp á. Samtökin 
ítreka þá kröfu sína að verðtryggð lán heimilanna verði leiðrétt afturvsrkt frá 1.1.2008 með 4% 
þaki á verðbótaþátt.
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