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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild lífeyrissjöða til að 
eiga og reka íbúðai'húsnæði), 19. mál á 139. löggjafarþingi.

Með tölvubréfi dags, 26. október 2010 óskaði nefndasvið Alþingis 
eftir umsögn Seðlabanka íslands um ofangreint frumvarp.

Almennar athugasemdir
Frumvarpið heimilar lífeyrissjóði að kaupa og reka íbúðarhúsnæði, þar 
á meðal með útleigu. Þá er lífeyrissjóði heimilað að stofna féiag um 
rekstur íbúðarhúsnæðis eða semja við einkaaðila um slíkan rekstur. Til 
þess má lífeyrissjóður halda íbúðarhúsnæði sem hann eignast vegna 
fullnustu kral'na.

Hugmyndin með írumvarpínu er samkvæmt greinargerð einkum að 
stuðla að þröun leigumarkaðar, einkum á félagslegum grunni. Hitt er 
og augljóst að auknar heimildir lífeyrissjóða til að eiga og reka 
íbúðarhúsnæði, gefiir færi á að draga úr því raski sem verður af þeim 
stóráföllum sem skuldsettir íbúðaeigendur urðu fyrir við hrunið 2008, 
og stuðla að því að sem flestir eigi kost á að búa áfram í fyrra húsnæði, 
ef forsendur eru fyrir því.

Vera má að lífeyrissjóðirnir þurfi ekki á heimildum frumvarpsins að 
halda miðað við gildandi lög. Þeir mega kaupa hluti í félögum og gætu 
gert það með því að leggja inn yfirteknar íbúðir. Hreinlegra er þó að 
heimila slíka starfsemi með skýrum hætti, eins og frumvarpið gerir ráð 
fyrir.

Til greina kæmi að löggjafínn stuðlaði að hagkvæmni og samvinnu 
með því að áskilja lágmarksstærð fasteignafélaga í eigu lífeyrissjóða 
eða beina því til Fjármálaeftirlitsins að fylgjast með hagkvæmni slíkra 
rekstrarfélaga.

Að þessu sögðu leggst Seðlabanki íslands ekki gegn framgangi 
frumvarpsins.



S E Ð L A B A N K í  Í S L A N D S

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

1. gr. frumvarps
b. liður: Athugasemd varðandi orðaíag en í frumvarpinu segir að við 
bætist ný málsgrein, 10. gr. í greininni eru nú tíu málsgreinar svo 
viðböt hlýtur að verða 11. mgr.

2. gr. frumvarp
Hér væri ef til vill æskilegt að hafa einhver tímamörk og/eða 
takmörkun á eignahlutfalli lífeyríssjóða af heildar fasteignamarkaði.
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