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UmsÖgn Hagsmunasamtaka heimilanna (HH) til Félags- og tryggingamálanefndar Alþingis 
vegna þingskjals nr. 921-547. máls, 139. löggjafarþingi, 2010-2011.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr.44/1998, um húsnæðismál, með síðari breytingum.

Almennt
Frumvarpið er liður í aðgerðum stjórnvaida og fjártnálafyrirtækja samkvæmt rammasamkomulagi í 
desember 2010 vegna skulda- og greiðsluvanda heimilanna, sem varð að samkomulagi aðila 15. janúar 
2011. Þ ettaer viðauki við lög um húsnæðismál, sem veitir íbúðalánasjóði tímabundna heimild tii að færa 
niður veðskuldir einstakíinga samkvæmt reglum um fyrirkomuiagið og mögulega nánari útfærslu 
samkvæmt reglugerð velferðarráðherra. Lögin taka þegar gildi og er sjóðnum heimilt að taka við 
umsóknum um niðurfærslu á grunni samkomulagsins til 30. júní 2011. Áætlaður kostnaður sjóðsins vegna 
þessa er metinn 21,8 milíjarðar króna, sem sjóðurinn telur sjálfur miklar likur á að myndi hvort sem er 
verða að afskrifa á árunum 2011-2013.

Hagsmunasamtök heimilanna fagna því að íbúðalánasjóður fái víðtækari heimildir en frystingar og 
lengingar lána til að bregðast við versnandi skulda- og greiðsíustöðu viðskiptavina sinna, áður enn grtpa 
þarf til þyngri greiðsluerfiðleikaúrræða eða nauðasamninga. Með breytingunni er sjóðnum veitt heimild 
sem Önnur fjármálafyrirtæki hafa haft síðan samkomulag um sértæka skuldaaðfögun tók gildi.
Vegna þessa gagnrýna samíökin að heimildin á að renna út innan fárra mánaða (30, júní 20 11), í Ijósi þess 
að úrræðið skilur fólk eftir í yfirveðsettri eign, fasteignamarkaður er enn fallandi og um er að ræða 
„sokkinn kostnað“, tapaðar kröfur að verulegu leyti. Fátt bendir til að vandi heimilanna muni minnka á 
komandi mánuðum, heldur er þvert á móti flest sem bendir til að hann muni aukast þar sem hratt gengur á 
sparnað heimíianna. Þess vegna telja samtökin eðlilegra að þessi heimild verði fefld inn í greinar 47 og 48 
í lög númer. 44/1998 sem viðvarandi úrræði, eðatím aramm i úrræðisins annars lengdur um að minnsta 
kosti 2 ár, til 30 júní 2013.

Hagsmunasamtök heimilanna telja að ofangreínt samkomulag gangi o f skammt hvað varðar 110% 
veðsetningarhlutfall, mótmæla því að annað veðrými íántaka sé nýtt til að mæta stökkbreytingu 
fasteignalánanna (eignarnám), að miðað sé við greiðslubyrði sem hlutfall heildartekna en ekki 
ráðstöfunartekja þar sem fólk verður að framfleyta sér á nettólaunum og þar með að greiða a f  lánum og að 
gengið sé að aftasta veðrétti fyrst í stað þess að jafna niðurfærslu á kröfuhafa ef þeir eru fteiri en einn. 
Minnt er á að hámarks heimiiuð veðsetning samkvæmt reglum sjóðsins er 90%, sem væri nær lagi og 
myndi forða fleirum frá yfirþyrmandi vanda og fyrr. í>að gæti líka aukið líkur á að sátt í þjóðfélaginu 
skapaðist fyrr og betur og að ekki þyrfti síðar að fara í enn meiri niðurfærslur og afskriftir. Forsvarsmenn 
íbúðalánasjóðs telja að þessar fyrirhuguðu leiðréttingar nú muni ekki duga, að óbreyttu verði margir aftur 
í vandræðum og afskriftaþörf innan Örfárra ára.
i Ijósi stærðar skulda- og greiðsíuvanda heimiíanna er ekkert í þessu úrræðí sem felur í sér að færri munu 
þurfa á úrræðinu að halda á komandi mánuðum og jafnvel árum, e f  stjórnvöld og fjármálafyrirtæki ætla 
enn að afneita vandanum og ábyrgð sinni með þvi að beita eingöngu sértækum aðgerðum. Með þessari 
leið er vatið að ríkisvæða hrunkostnað fjármálafyrirtækja.

í lögin vantar að tekið sé fram að niðurfærsla skulda myndi ekki stofn til tekjuskatts. Einnig þarf að 
tilgreina réttarstöðu lántaka þegar umsókn hefur verið afhent, þar til afstaða hefur verið tekin til hennar, 
sem og tímamörk til svara frá þvt umsókn hefur verið afhent.
Samtökin ítreka nauðsyn og kröfu stna um að stjórnvöld tryggi almenna höfuðstólsleiðréttingu íána 
neytenda vegna forsendubrests, aðfara fjármálafyrirtækja að hag viðskiptavina sinna, vanrækslu 
stjórnvalda í að gæta hagsmuna almennings og mistaka í efnahagsstjórn, sem hefur stökkbreytt 
Qárskuidbindingum neytenda til hins verra. Það liggur fyrir að Qármálafyrirtæki buðu mörg fram ólögmæt
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lán um árabil, stunduðu mörg mjög vafasama viðskiptahætti, einnig lifeyrissjóðirnir, og fjölmörg 
dómsmál á hendur stjórnendum helstu fyrirtækja eru skoðuð sem efnahagsbrotamá! í tengsium við 
efnahagshrunið. Þar áttu lífeyrissjóðirnir mikinn þátt að máli og stjórnvöld höfðu beina hagsmuni af 
ofþenslu íjármáiafyrirtækjanna. Hækkun á vísitöíu neysluverðs vegna þeirra aðgerða og bein afleiðing 
falís gjaldmiðilsins vegna þeirra gjörninga á verðtryggð ián hefur haft gríðarleg áhrif á lánasöfn 
íbuðaiánasjóðs til hins verra. Það er með ólíkindum að ekki hafi enn verið brugðist við verðtryggingu 
Ijárskuldbindinga neytenda, sem bundnir eru breytingum á vísitölu neysluverðs í ijósi þessa.
Samtökin visa í meðsent fylgiskjal, „110208 HH rammi aðgerða“, sem tilgreinir þau atriði sem samtökin 
telja forsendu þess að skapa skilyrði til viðsnúnings á stöðugri og ógnvænlegri kerfisbundinni 
skuidaaukningu heimiianna. Það eru sameiginlegir hagsmunir allra að skapa sátt, endurvinna traust og 
skapa skilyrði til endurreisnar. Núverandi úrræði gera það ekki, heldur þvert á móti og munu leiða til mun 
umfangsmeiri kostnaðar og samfélagsbresta því lengur sem beðið er.

Virðíngarfyllst,
f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna / www.heimilin.is

\ÍA. Arinbjörn Sigurgeirsson
Friðrik Ó Friðriksson formaður stjórnar Ritari stjórnar
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Hagsmunasamtök
Rammi aögeröa um skuldavanda heimiianna Heimilanna
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Hagsmunir ailra grunnstoða hagkerfisins, þ.e. heimila, atvinnulifs, 
fjármálakerfis og hins opinbera, fara saman til lengri tíma litið og því 
verður að jafna ábyrgð milíi aðila á afleiðingum hrunsins. Einhliða 
og of skammsýn hagsmunagæsla fjárskuldbindinga hins opinbera
og flármálakerfis mun einfaldlega leiða af sér annað hrun fýrr en seinna, langvarandi samdrátt í 
hagkerfinu og mjög kostnaðarsamt siðrof.
Hagsmunasamtök heímilanna ieggja til eftirfarandi tiíiögu að ramma um aðgerðir ti! sátta um 
skuldavanda heimilanna og aðgerðir til viðsnúnings á sí vaxandi skuldaþróun, til nánari útfærslu 
milíi aðila:

• Almenn leiðrétting verð- og gengistryggðra veðlána heimilanna.
Markmið aðgerðar er að forða því að stöðugt fieiri heimili þurfi á sértækri skuldaaðlögun að halda 
og að byrðum sé dreift milli aðila (iántaka, lánveitenda og skattgreiðenda) með sanngjörnum hætti. 
Aðgerð nái til sem flestra heimíla, sé skilvirk og áhrifa gæti fljótt og að umsýslukostnaður sé sem 
minnstur.
Útfærslu slikrar íeiðréttingar skuli lokið fyrir 15. apríl nk. í samkomulagi hagsmunaaðila, stjörnvalda 
og fulltrúa neytenda eða með neyðarlögum um brýna efnahagsaðgerð.
(sjá nánari tillögur Hagsmunasamtaka hetmilanna)

• Gera þarf sértæk greiðsluerfiöleikaurrædi skilvirkari
Fyrir þá sem almenn aðgerð nægir ekki fyrir. Markmið aðgerða sé að sem flest skuldsett heimili 
nái endum saman, umsýslukostnaður sé sem minnstur og fólk hafi þak yfir höfuðið fyrír 
viðráðanlegt endurgjald. í þessu ástandi verði lögð sérstök áhersla á skilvirka málsmeðferð og 
úrvinnslu.
Útfærsla endurskoðunar núverandi úrræða og möguleg innleiðing frekari úrræða sé lokið fýrir 
15.aprii nk., unnin í samvínnu við hagsmunaaðila og fulltrúa neytenda.

• Gera þarf þrotameðferð einstaklinga styttri með styttingu endanlegs fyrningarfrests 
krafna

Fyrir þá sem ekki verður bjargað fjárhagslega með ofangreindum leiðum. Úrræðið taki einnig til 
greiðsluþrota vegna árangurslausra prnáma.
Markmið aðgerðar er að veita yfirskuídsettu fólki sem fyrst tækífæri tii fjárhagslegs sjálfstæðis á ný 
og lágmarka þannig umsvif árangurslausra fjárnáma, veltu innan eftirkröfumarkaðar, svarta 
hagkerfisins og fjárhagslegs landflótta.
Lög um fullnaðarfyrningu gjaldþrotamála innan tveggja ára varð að lögum 17.12.2010. 
Samsvarandi breyting vegna greiðsluþrota og árangurslauss fjárnáms verði innleidd fýrir 15. mars 
n.k.

• Efla eftírlit með aðgerðum og vinnubrögðum fjármálafyrirtækja og innheímtuaðila.
Allar niðurstöður eftirlitsaðila verði gerðar opinberar ársfjórðungslega. Löggjöf og regluverk með 
vinnubrögðum og eftirliti verði endurskoðuð. Boðuð verði hert viðurlög við brotum á gildandi 
reglum, Eftirlit taki sérstakiega til skoðunar vörslusviptingar, samninga og framkvæmd um sértæka 
skuldaaðlögun, greiðsluaðlögun og nauðungarsamninga afturvirkt frá 1.1.2008.
Útfærslu sé lokið og hert eftirlit taki til starfa fyrir lok 15.maí nk.

• Hefja skipuiega greiningu og rannsókn á fjárhagsstöðu heimilanna
Fjárhagsstaða heimilanna verði greind af óháðri stjórnsýsiustofnun og niðurstöður kynntar 
ársfjórðungslega til framtíðar. Mörk skuldsetningar verði skiigreind sem hófleg, vænt og 
varhugaverð, miðað við hlutföll eignarhalds og umfang séreignar bílafiota hverju sínni. Unnið verði 
afturvirkt frá ársbyrjun 2008 með sambærilegum hætti.
Útfærslu verði lokið og rannsókn hafin fyrir byrjun mars 2011.
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• Innleiðing úrræða til bættrar hagstjórnar.
Skilgreind verði opinber framfærsiukostnaður lágmarksframfærslu annars vegar og meðal 
framfærslukostnaður vegna greiðsiumats hins vegar.
Gerð verði undantekningarlaus krafa um greiðslumat við öil veðlán einstaklinga.
Lög verði sett um að veð takmarkist við veðandiag neytendaiána. Lánveitandi skal ekki öðlast meiri 
rétt en samið var um í upphafi, þ.e. að lausaskuidir verði ekki hægt að setja inn á veðrétt heimila 
með fjárnámi eða öðrum gjörningum. Lögin taki gildi við skiimálabreytingar eidri iána. Ábyrgð 
þriðja aðila verði bönnuð og afnumin við skilmáiabreytingar.
Fjárhagsstaða og málefni heimilanna verði tekið upp sem viðfangsefni, til greiningar og viðbragða 
innan félagsmálaráðuneytis.
Skoðað verði að feia Seðlabanka að stýra hámarks veðhiutföilum útiána hverju sinni, sbr. ákvörðun 
um bindiskyldu og stýrivexti.
Útfærslu verði lokið fyrir iok 17.júni 2011.

• Seðlabanki bírti árlega Hagspá heimiianna sem hiuta af aimennri efnahagsspá
Upplýsingar um fjárhagsstöðu heimilanna verði grunnur hagspár og taki að öðru leiti mið af öðrum 
hagstærðum víð hagspá hvers árs í riti Seðiabanka um Fjármálastöðuleika.
Seðiabanka verði falið að gæta stöðuieika innan hagkerfisins í heild.
Útfærslu verði lokið fyrir byrjun júní 2011.

• Breytingar á húsnæðislánakerfinu.
Dregið verði markvisst úr vægi verðtryggingar á neytendaiánum með timasettri áætlun um afnám 
að fullu fýrir 17. júni 2011.
Komið verði á samkeppni um tekin lán, með innieiðingu breytiiegra vaxtakjara og þaki á vexti 
húsnæðislána.
Samkeppnishamiandi lántöku- og uppgreiðslugjöld verði afnumin og bönnuð.
Lánveitendur verði kaliaðir tii meðábyrgðar fyrir efnahagsstöðuleika.
Leitað verði leiða til að lækka vexti með lækkun vaxta á útgefnum ríkisskuldabréfum og lækkun 
raunávöxtunarkröfu lifeyrissjóðanna. Endurskoðun lífeyrissjóðakerfisins er brýn.
Lögð verði áhersla á stöðuga eignamyndun og hóflegan heiidarkostnað veðlána neytenda. 
Lánsformum verði fjölgað. Vaxta- og húsaieigubætur taki einnig mið af fjölskyldustærð.
Útfærsiu verði iokið fyrir byrjun júní 2011.
(sjá nánari tiílögur Hagsmunasamtaka heimilanna)

• Aukning og jafnræði valkosta i húsnæðismálum
Valkostum búsetuforma aimenns markaðar verði jöfnuð á þann hátt að fjölskyldum verði gert 
auðveldara að velja það form sem hentar, hvort sem það er eignar, leigu, kaupleigu eða 
félagsbústaðaform.
Félagslegt húsnæðiskerfi verði endurmetið og styrkt I samræmí víð stefnu um fjölgun kosta í 
húsnæðiskerfinu til að tryggja ölium aðgengi að íbúðarhúsnæði. í forgangi verði mætt þörfum 
barnatjöiskyldna.
Réttarumhverfi leiguhúsnæðis verði endurskoðað með því augnamiði að iangtímaieiga verði 
raunhæfur og vænlegri kostur fýrir bæði leigusala og ieigutaka í samræmi við ofangreint.
Útfærslu stefnumörkunar verði íokið fyrlr byrjun maí 2011 og leiði strax tii framkvæmda.

• Aukin neytendavernd
Neytendavernd og -fræðsia verði efid.
Lög um neytendavernd verð samræmd giidandi lögum norðurlandá og EES.
Aimenn fjármálafræðsla verði efld bæði í skóiakerfi og endurmenntun.
Kostnaður og áhrif greiðslukortakerfa á hagkerfið verði könnuð og brugðist við neíkvæðum áhrifum 
á verðlag og verðbólgu. Lögð verði áhersia á debetneyslu í viðtækari mæli.
Stuðlað verði að valkvæðum sparnaði ungmenna 16-30 ára, til að undirbúa stærri fjárfestingar, ss. 
nám og fasteignakaup.
Útfærslum verði iokið fyrir byrjun júni 2011.

Stjórn HH iýsir samtökin viijug tii samráðs og samstarfs á grundvelii ofangreindra atriða.
Stjórn Hagsmunasamtaka heimiianna, 8. febrúar 2011
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