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Efni: Svör við fyrirspurnum sem fram komu á fundi fjárlaganefndar með Ríkisendurskoðun 5. 
nóvember 2009

1. Spurt var um tvo liði er varða töflu 4.2 um endurlánaheimildir og ríkisábyrgðir í skýrslu 
Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga janúar til ágúst 2009.

a) í fjárlögum var fjármálaráðherra veitt heimild til allt að 500 ma.kr. lántöku, til viðbótar 
almennri heimild upp á 160 ma.kr., til að styrkja gjaldeyrisvaraforða Seðlabanka íslands 
og/eða styrkja viðskipti á innlendum verðbréfamarkaði með útgáfu ríkisverðbréfa. 
Heildarlántökuheimildir námu þar með 660 ma.kr. í fjárlögum. í frumvarpi til fjáraukalaga 
er lagt til að í stað þess að lántökuheimildir séu í tveimurgreinum verði þær sameinaðar í 
eina almenna, eins og venja er. Ekki er um að ræða breytingu á heildarupphæð 
lántökuheimilda.

í töflu 4.2. í skýrslu Ríkisendurskoðunar er gerð grein fyrir tillögu fjármálaráðherra í 
frumvarpi til fjáraukalaga 2009 um allt að 75 ma.kr. endurlánaheimild til Seðlabanka 
íslands, en hún kemur fram sem nýr töluliður í 2. lið greinarinnar og bætist þar við 10 
ma.kr. endurlánaheimild til Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Endurlánaheimildir ársins 
næmu þar með 85 ma.kr.

Ástæða er til að taka fram að í júní sl. lagði meirihluti efnahags- og skattanefndar fram 
frumvarp til laga um heimild ríkissjóðs til viðbótarlántöku á árinu 2009. í frumvarpinu var 
óskað heimildar til allt að 290 ma.kr. lántöku, m.a. til að styrkja Seðlabanka íslands. 
Frumvarpið var ekki afgreitt.

b) Heimild til íbúðalánasjóðs til lántöku vegna leiguíbúða er rangt tilgreind í fyrrgreindri töflu. 
Hið rétta er að í frumvarpi til fjáraukalaga er lagt til að heimildin verði lækkuð um 1,6 
ma.kr. Að teknu tilliti til þeirrar lelðréttingar lítur taflan svona út:
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LÁNASJÓÐUR ÍSLENSKRA NÁMSMANNA 10 0
S eð la ba n ki ÍSLANDS 0 75

La n d sv ir kju n 20 -1
ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR VEGNA ÍBÚÐALÁNA 130 -8 8

ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR VEGNA LEIGUÍBÚÐA 30 -2
BYGGÐASTOFNUN 3 0
Sam ta ls 193 -16

2. Spurt var um lánveitingar íbúðalánasjóðs vegna leiguíbúða og möguleika lántakenda til að 
selja slíkar íbúðir.

í VIII. kafla laga nr. 44/1998 um húsnæðismál er fjallað um lánveitingar vegna leiguíbúða og 
nánar í reglugerðum nr. 57/2009 um lánaflokka íbúðalánasjóðs og nr. 873/2001 um 
lánveitingar til leiguíbúða, ráðstöfun þeirra og rekstur. Um er að ræða tvær ólíkar gerðir 
leiguíbúðalána; almenn og til sveitarfélaga og félagasamtaka vegna félagslegra íbúða. 
Almennu lánin bera sömu vexti og lán til einstaklinga en vextir af lánum til sveitarfélaga 
vegna félagslegra íbúða eru niðurgreiddir (nú 3,5%).

Skv. 37. grein laganna er óheimilt að selja íbúð með áhvílandi leiguíbúðaláni nema til komi 
uppgreiðsla eða samþykki stjórnar íbúðalánasjóðs. Við lántöku skal þinglýsa sérstakri 
yfirlýsingu þess efnis. Skv. upplýsingum frá íbúðalánasjóði er afar sjaldgæft að beiðnir berist 
um sölu íbúða með áhvílandi niðurgreidd leiguíbúðalán. Eðli máls samkvæmt er þá eingöngu 
um að ræða sölu milli aðila sem rétt eiga á niðurgreiddum lánum.
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