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Umsögn Fjármálaeftirlitsms um frumvarp til laga imi húsnæðismál (niðurfærsla 
veðkrafna íbúðarlánasjóðs),^^Tmál //74 /

Fjármálaeftirlitið vísar 1 tölvupóst, dags. 4. mars sl.? þar sem félags- og tryggingarmálanefnd Alþingis 
óskar eftir umsögn Fiármálaeftirlitsins um frumvarp til laga um húsnæðismál (niðurfærsla veðkrafna 
íbúðalánasjóðs),^4Tmál.

Fjármálaeftirlítið hefur ekki athugasemdir við ofangreint frumvarp.

Fjármálaeftirlitið vill þó, i íramhaldi af fundi hjá félags- og tryggingamálanefnd þann 7. mars. sl., 
koma eftirfarandi á framfæri um eftirlit Fjármálaeftirlitsins með íbúðalánasjóði.

íbúðalánasjóður er ekki fjármálafyrirtæki og hefor Fjármálaeftirlitið því ekki eftirlit með sjóðnum á 
grundvelli laga um fjármálaíyrirtæki, Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með íbúðalánasjóði á grundvelli 
27. gr. laga nr. 44/1998 um húsnæðismál. í greininni segir að Fjármálaeftirlitið skuli hafa eftirlit með 
því að starfsemi íbúðalánasjóðs sé í samræmi við ákvæði laganna og reglugerða settra samkvæmt 
þeim. Um eftirlitið fer samkvæmt ákvæðum laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi eftir því 
sem við á. Á grundvelli laga nr. 44/1998 um húsnæðismál, sbr. lög nr. 87/1998 um opinbert eftirlit 
með fjármálastarfsemi, og reglugerðar nr. 544/2007 um íjárhag og áhættustýringu íbúðalánasjóðs 
skilar sjóðurinn reglulega inn eftirfarandi skýrslum til Fjármálaeftirlitsins: Ársskýrslu,
árshlutauppgjöri pr. 30. júní, skýrslu endurskoðanda um endurskoðun ársreiknings, eiginfjárskýrslu, 
skýrslu um útlán og vanskil, ICAAP skýrslu og skýrslu um yfírlit yfir útlán með veði í íbúðarhúsnæði 
(ný skýrsla). Einnig skilar sjóðurinn til eftirlitsins stefnu um áhættustýringu sjóðsins einu sinni á ári. 
Sjóðurinn skilar að auki skýrslu um fjárhagslega stöðu að jaftiaði ársfjórðungslega en í ljósi þess að 
eiginfjárhlutfall hans er nú undir 5% þá skilar hann skýrslunni mánaðarlega skv. 2. mgr. 7. gr. 
reglugerðar nr. 544/2004.

Fjármálaeftirlitið bendir á að mun víðtækara eftirlit fengist með sjóðnum væri hann skilgreindur sem 
lánafyrirtæki á grundvelli laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki en tilgangur þeirra laga er að 
tryggja að íjármáiafyrírtæki séu rekin á heilbrigðan og eðlilegan hátt með hagsmuni viðskiptavina, 
hluthafa, stofnQáreigenda og alls þjóðarbúsins að leiðarljósi. Víðtækara eftirlit felur í sér að auknar 
kröfur verða gerðar til Ibúðalánasjóðs en því fylgir að öllu óbreyttu aukinn kostnaður sem sjóðurinn 
yrði að geta staðið undir.

Fjármálaeftirlitið veitir frekari upplýsingar sé þess óskað.
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