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Félags- og tryggingamálanefnd Alþingis;
Efni; frumvarp til laga um húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og 
lánsheimildir íbúðalánasjóðs), 100. mál. (breyting á lögum nr 44/1998)

Á N O R Ð U R L A N D

Fagnað er tillögugerð um aukinn sveigjanleika í heimildum íbúðalánsjóðs til að takast á við það 
ástand sem hefur skapast á húsnæðismarkaði.
Fyrir hönd Búseta á Norðurlandi er eftirfarandi komið á framfæri varðandi fyrirliggjandi 
breytingartillögu;

1. Mikilvægt er að yfirteknar íbúðir séu vistaðar í rekstri hjá aðilum sem ekki eru í
hagnaðardrifnum rekstri eða hafa ekki beinan ávinning af því að draga til sín hagsmuni 
frá fyrri eigendum. Þess vegna ætti nefndin að íhuga að skilyrða slíka ráðstöfun íbúða 
við að samið verði við húsnæðissamvinnufélög, sjálfseignarfélög sem sinna sérgreindum 
hópum eða við húsnæðisfélög sveitarfélaga, um rekstur, viðhald og tímabundna 
ráðstöfun eignanna.

a. Húsnæðissamvinnufélögin/búseturéttarfélögin hafa ferla til að halda utan um 
gagnkvæmar skuldbindingar gagnvart félagsmönnum/kaupendum.

b. Rétt væri að skoða að gefa viðkomandi rekstraraðila forkaupsrétt að eigninni -  
inn x sinn rekstur ~ að fyrri eiganda/leigjanda frágengnum -  og þá á fyrirfram 
þekktum samrdngskjörum og mögulega með tilteknum og tímabundnum 
takmÖrkun á heimildum til áframsölu viðkomandi eignar.

Almennt er vakin athygli á því að íbúðalánasjóður hefur heimildir í gildandi lögum til að semja 
um tiltekna eftirgjöf skulda, eða skilmálabreytingar og lengingu lána (gr.47 og 48). Því miður 
virðast þessar heimildir ekki hafa verið virkjaðar sem skyldi í því umhverfi sem hefur skapast. 
Nauðungarsölur eru bæði kostnaðarsöm og sársaukafull aðgerða og kann að hafa neikvæð áhrif 
á verðmyndun eigna - - og getur með því leitt til þess að allir aðilar skaðist umfram það sem 
óhjákvæmilegt er. Nefndin er hér með hvött til að skoða hvernig má með tímabundnum hætti - 
auka skilvirkni í úrvinnslu skuldamála hjá íbúðalánasjóði - - innan gildandi laga og reglugerða 
- - og þá kanna um leið hvort þörf er breytínga á lögum og reglugerðum til að ná fram 
hagkvæmari lausnum fyrir Ibúðalánasjóð og fyrir eigendur skuldsettra eigna og draga um leið 
úr ýktustu niðursveiflum í verðmyndun.
Einnig er nefndin hvött til að huga sérstaklega að fortakslausum ákvæðum laga nr 44/1998 um 
verðtryggingu lána Ibúðalánasjóðs -  og bent á að með slaka á slíkum kröfum skapast svigrúm 
til raunsærrar endurskipulagningar skulda í einstökum tilfellum og aðlögunar að greiðslugetu.

Það er afstaða félagsins að rökrétt sé við núverandi aðstæður að stjórnvöld stýri aðgerðum 
sínum til að flýta fyrir jafnvægisleitni og umbreytingu á húsnæðismarkaði í þá átt að efla 
húsnæðisamvinnufélög og sjálfseignarfélög sem rekin eru á kostnaðargrurmi þar sem ekki er 
tekinn hagnaður út úr rekstrinum. Stjórnendur félagsins eru reiðubúnir að leggja að mörkum 
til samstarfs um endurnýjaðan rekstrargrunn húsnæðis fyrir allan almenning í landinu.

F.h Búseta á Norðuriandi 
Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri


