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Efni:

Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 9. mál á 142. löggjafarþingi
Aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi
Tillaga til þingsályktunar um aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi.

Hagsmunasamtök heimilanna fagna því að fram sé komin tillaga að áætlun um aðgerðir til að leysa
þann skuldavanda íslenskra heimila, sem má að mestu leyti rekja til afleiðinga hins stórfellda
efnahagshruns sem orðið hefur af völdum starfshátta hérlendra fjármálafyrirtækja meginhluta
fyrsta áratugar 21. aldarinnar, sem og þeirra erlendu sem nú eru kröfuhafar þeirra.
Tillögurnar eru um margt ágætar þó þær megi gjarnan laga og bæta enn frekar sem leitast er við
að gera með þessari umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna. Tillögur um aðgerðir eru vissulega
stórt skref í rétta átt og má þakka nýjum stjórnvöldum fyrir ágætis byrjun. Betur má þó ef duga
skal til þess að leysa úr skuldavanda heimilanna á sómasamlegan hátt, eins og vonast er til að
verði. Að mati HH hefur mikið skort á að þau úrræði sem staðið hafa til boða hafi verið mótuð
þannig að þau taki mið af og þjóni fyrst og fremst hagsmunum heimila og neytenda framar
fjármálakerfinu. Nú er vonandi tækifæri til þess að megi bæta úr því, landi og þjóð til heilla.
Það sem er aðallega athugunarvert við tillöguna er það sem er ekki inn í þessari aðgerðaráætlun
og má fyrst nefna að STÖÐVA ÞARF STRAX ÓRÉTTMÆTAR AÐFARARGERÐIR svo sem árangurlaus
fjárnám, nauðungarsölu, gjaldþrot og sölur á veðhafafundum til að koma í veg fyrir að fleiri
fjölskyldur verði settar í óásættanlega stöðu á grundvelli ólöglegra lána. Þar að auki má nefna
heimilismissi og félagslega upplausn, en þörf er á réttarbótum fyrir þolendur slíkra gerða sem nú
þegar hafa verið framkvæmdar á grundvelli sem fyrirliggjandi er og viðurkennt að hafi verið
ólögmætur. Með öllu er ólíðandi að staða þeirra sem í þann hóp kunna að falla skuli ekki hafa
verið lagfærð nú þegar, og er hvatt til þess að úr því verði bætt sem fyrst.
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Meðal þess sem Hagsmunasamtök heimilanna vilja leggja sérstaka áherslu á til viðbótar umsögn
um þau tíu atriði sem er að finna í þingsályktunartillögunni, eru einkum eftirfarandi þættir:
1. Stöðvun á óréttmætum fullnustum og nauðungarsölum, án tafar
2. Lög um endurupptöku óréttmætra fullnustu- og gjaldþrotamála
3. Aukin réttarúrræði fyrir neytendur og samtök þeirra
4. Nýtt embætti sem sinni raunverulegri neytendavernd á fjármálamarkaði
5.

Framfærsluvandinn, finna þarf út hvað kostar að lifa hófsömu mannsæmandi lífi

6. Samræma þarf aðgerðir fyrir þá sem þurfa á þeim að halda þrátt fyrir leiðréttingu
7. Hvað mun það kosta þjóðfélagið að gera ekki nóg fyrir heimilin
Nánar er gerð grein fyrir hverjum þessara þátta í síðari hluta umsagnarinnar.
Um einstakar aðgerðir
Hagsmunasamtök heimilanna styðja allar góðar tillögur, leggja til nýjar og setja út á það sem betur
má fara og setja hér fram og gera ítarlega grein fyrir afstöðu sinni til einstakra aðgerða sem
tíundaðar eru í þingsályktunartillögu þeirri sem hér er til umsagnar, lið fyrir lið.

1. Sérfræðingahópur iitfæri mismunandi leiðir til að ná fram höfuðstólslækkun
verðtryggðra húsnæðislána og geri tillögur þar að lútandi.
Hagsmunasamtök heimilanna (HH) hafa á undanförnum misserum útfært ýmsar leiðir til að ná
fram lækkun á höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána, og gert margvíslegar tillögur þar að lútandi.
Samtökin hafa jafnframt látið gera skoðanakannir sem sýnt hafa víðtækan stuðning meðal
almennings, auk þess að standa fyrir undirskriftasöfnun sem hér um bil 37.000 kjósendur tóku þátt
í til stuðnings kröfu um að ráðist verði í slíka aðgerð, án þess þó að þar væri tekin sérstök afstaða
til þess nákvæmlega hver þeirra leiða yrði farin eða nákvæm útfærsla þeirra. Samtökin telja
mikilvægt að sem fjölbreyttust sjónarmið komi fram á vettvangi sérfræðingahóps um slíkar
útfærslur, og vilja því gefa kost á að þau tilnefni fulltrúa í umræddan starfshóp fyrir sína hönd.
Eftirfarandi forsendur koma fram í tillögunni að skuli liggja til grundvallar vinnu sérfræðingahóps
sem falið verði að undirbúa höfuðstólslækkun verðtryggðra lána:

- Almennar aðgerðir sem gagnast öllum heimilum sem urðu fyrir forsendubresti.
- Um sé að ræða leiðréttingu á forsendubresti.
- Koma þarf upp skýrum hvötum lántakenda til að breyta fjármögnun í óverðtryggð lán.
- Leiðrétting sé sú sama hvort sem lán hafi verið í skilum allan tímann eða ekki.
- Kostir og gallar metnir við að setja þak á þá fjárhæð leiðréttingar sem hvert heimili getur notið
til að stuðla að jafnræði í framkvæmd.
- Metið verði hvort leiðrétting verði valkvæð að frumkvæði lántaka.
- Metinn verði fýsileiki þess að lækka höfuðstól lána með skattafslætti. Útfærsla gæti orðið
þannig að lántakendum verði gert kleift að greiða inn á höfuðstól lána og njóta skattafsláttar í staðinn.
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HH vilja hafna alfarið sumum þessara forsendna en taka heilshugar undir aðrar þeirra, einkum og
sér í lagi er tekið undir það sjónarmið að umræddar aðgerðir verði almennar, og feli í sér
leiðréttingu á forsendubresti. Gæta þarf að réttri notkun hugtaka til þess að útrýma megi ýmsum
misskilningi sem stundum verður vart við í almennri þjóðfélagsumræðu um tillögur varðandi
leiðréttingu á skuldum heimila, að átt sé við einhverskonar gjafagerning, eða að einhverjum verði
færð gæði sem þurfi nauðsynlega að taka af einhverjum öðrum. Svo þarf þó alls ekki að vera að
mati HH, en til að forðast það er jafnframt brýnt að vandað verði til verks við slíka útfærslu.
Á hinn bóginn telja HH jafnframt að önnur mikilvæg sjónarmið vanti í þessa upptalningu. Er þar
helst að nefna mikilvægi þess, sem er að mati HH algjört forgangsatriði, að lögmæti þeirra
lánasamninga sem um er að ræða hjá heimilunum verði rannsakað til hlítar og á það látið reyna af
fullum þunga fyrir dómstólum, áður en nokkuð verði gert til að hrófla við stöðu þeirra með
inngripum stjórnvalda. Má í því sambandi vísa til þess að þann 27. apríl á þessu ári 2013, kvað
Hæstiréttur Íslands upp fyrsta dóm sinn svo vitað sé þar sem tekist var á um lögmæti þess að
innheimtar væru verðbætur miðað við breytingar á vísitölu neysluverðs af láni í íslenskum
krónum, en málið var auk þess það fyrsta sem samtökunum er kunnugt um sem var flutt og dæmt
fyrst og fremst á grundvelli laga um neytendalán. Er skemmst frá því að segja að samkvæmt
niðurstöðu dómsins var innheimta verðbóta álitin óheimil með öllu, og lánveitanda gert að
endurgreiða þær vegna ágalla á gerð og framkvæmd samningsins.
Samkvæmt þingsályktunartillögunni er gert ráð fyrir að verðtryggð lán verði leiðrétt með inngripi
stjórnvalda, en fari svo að þess verði þörf, til dæmis ef ekki takist að ná fram slíkri niðurstöðu fyrir
dómstólum, telja HH að rétt væri að fjarlægja verðtryggingu af þeim lánssamningum sem þegar
eru í gildi, en ekki hrófla við þeim að öðru leyti. Þannig yrði í raun um að ræða óverðtryggð lán á
upphaflega umsömdum vöxtum, og því ástæðulaust að skapa sérstakan hvata fyrir lántakendur til
þess að breyta fjármögnun yfir í óverðtryggð lán. Þá telja HH jafnframt að ekki yrði ástæða til að
hafa áhyggjur af hárri greiðslubyrði í upphafi þar sem vextir myndu þá framvegis verða reiknaðir
sem hlutfall af umtalsvert lægri höfuðstól, eftir að hann hafi verið leiðréttur.
Varðandi það sjónarmið sem fram kemur um að leiðrétting skuli ná jafnt allra lána hvort sem þau
hafi verið í skilum eða ekki, þá taka samtökin undir það. Aftur á móti má benda á að oftar en ekki
þegar um er að ræða meint "vanskil" má beinlínis rekja þau til þess að höfuðstóll og afborganir
hafi hækkað meira en viðkomandi lántakandi ræður við, en það er einmitt það sem átt er þegar
vísað er til forsendubrests, að mati samtakanna. Þetta á sérstaklega við í þeim tilvikum þar sem
um er að ræða lán með ólögmæta gengisbindingu, eða lánskostnað sem ekki er rétt tilgreindur og
þar með óheimilt að innheimta hann, en lán sem svo er ástatt um geta tæpast talist í vanskilum af
hálfu neytanda sem er grandalaus um ólögmætið. Miklu nær væri að tala um að lánveitandi hafi
verið í vanskilum með þær fjárhæðir sem hann hefur oftekið sér með ólögmætri innheimtu, og
rétt væri að endurgreiða þeim neytendum sem slíkt hafa mátt þola, sbr. áðurnefnt fordæmi þar
að lútandi. Mikilvægt er að rétt hugtakanotkun sé viðhöfð í þessu sambandi, og einnig þegar rætt
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er um forsendubrest sem má að stóru eða öllu leyti rekja til starfshátta lánveitendanna sjálfra.
HH eru alfarið andvíg því að sett verði einhverskonar þak á fjárhæðir almennrar niðurfærslu
neytendalána til þess að "stuðla að jafnræði í framkvæmd". Hvort sem um háar eða lágar
fjárhæðir er að ræða þá er forsendubresturinn sá sami í öllum tilvikum, hlutfallsleg hækkun bitnar
hlutfallslega mest á þeim sem hafa hæstar skuldir, en það er jafnframt sá hópur sem að krónutölu
hefur orðið fyrir mestum forsendubresti og hlýtur því að eiga rétt á samsvarandi hlutfallslegri
niðurfærslu og aðrir. Annars væri hvorki um að ræða almenna aðgerð, né væri hún til þess fallin
að "stuðla að jafnræði". Jafnframt telja HH að ekki þurfi að leggja neitt mat á þetta atriði, heldur
hljóti það að liggja Ijóst fyrir. Á sömu forsendum telja HH enga ástæðu til þess að leiðréttingin
verði valkvæm, enda myndi það opna fyrir þann möguleika að sumir fái leiðréttingu en ekki aðrir,
og þar með yrði jafnræðis ekki gætt. Á hinn bóginn er vandséð að þeim sem gætu viljað af eigin
hvötum greiða lánveitendum meira en þeim ber sé nokkuð því til fyrirstöðu, ef svo ólíklega vilji til
að einhverjir þeirra muni telja sig sjá ástæðu til þess.
Varðandi þá hugsanlegu tillögu að útfærslu sem gæti falið í sér að gera fólki kleift að greiða inn á
höfuðstól lána til lækkunar, gegn skattaafslætti, vilja HH leggja nokkur sjónarmið til grundvallar
neikvæðri afstöðu sinni varðandi slíkar hugmyndir. Augljóst þykir að skattaafsláttur myndi hafa í
för með sér lækkun á tekjum ríkissjóðs sem því nemur, en það jafngildir í raun því ef ríkissjóður
myndi fjármagna slíka niðurgreiðslu, óhjákvæmilega á kostnað skattgreiðenda með einum eða
öðrum hætti. Meginatriði í öllum tillögum að útfærslum sem HH hafa sett fram er hinsvegar að
enginn, eða í versta falli hverfandi kostnaður lendi á almenningi eða ríkissjóði vegna slíkrar
leiðréttingar. Þannig geta HH ekki fallist á slíkar hugmyndir, nema að algjörlega viðlögðu því
skilyrði að gætt verði vandlega að því hvernig slík aðgerð á vegum ríkisins yrði fjármögnuð, og þá
væntanlega með sérstökum tekjustofnum sem ekki verði sóttir í vasa almennings. Leiðréttingin
yrði tilgangslaus ef heimilin þyrftu svo sjálf að greiða samsvarandi fjárhæðir úr eigin vasa hvort eð
er og leggja HH því eindregna áherslu á að fyrst verði hugað að því hvernig sækja megi svigrúm
eða tekjur til að fjármagna slíka aðgerð áður en lengra sé haldið á þeirri braut, og telja samtökin
ýmsar leiðir til þess koma til greina. Dæmi um slíkt gætu verið í formi skattlagningar á
fjármálafyrirtæki í slitameðferð sem ekki er lokið með gjaldþrotaskiptum, einnig svokallaðs
hvalrekaskatts (e. windfall-tax) á þann ávinning og hagnað sem fjármálafyrirtæki hafa fengið með
yfirtöku lánasafna á mjög niðursettu verði eins og fyrirliggjandi gögn bera vott um, eða álagningu
lögboðins ríkisábyrgðargjalds fyrir þá fjárhagslegu áhættu sem ríkið hefur undirgengist vegna
endurfjármögnunar og stofnfjármögnunar nýrra fjármálafyrirtækja sem ráðist var í til að bregðast
við afleiðingum margvíslegra hrakfara í starfsemi forvera þeirra. Að því gefnu að gætt sé að
fjármögnun án kostnaðar fyrir heimilin eru HH þó ekki andsúin umræddum tillögum, enda væri
það þá til þess fallið að draga úr peningamagni í umferð og hamla þannig gegn verðbólgu.
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2. Gerð verði úttekt á kostum og göllum þess að stofna sérstakan leiðréttingarsjóð
vegna húsnæðislána.
Sérstakur leiðréttingarsjóður vegna húsnæðislána er meðal þeirra möguleika sem kannaðir hafa
verið af hálfu HH og telja samtökin að sú leið sé meðal þeirra sem komið gætu til greina. Á sama
hátt og gerð hefur verið grein fyrir varðandi aðrar hugsanlegar útfærsluleiðir er það algjörlega
ófrávíkjanleg afstaða HH að slíkur sjóður megi ekki verða fjármagnaður af ríkissjóði á kostnað
heimilanna. Aðkoma ríkisins komi ekki til greina nema hugsanlega vegna umsýslu og til að liðka
fyrir aðgerðinni, en fjármögnun leiðréttingarsjóðs ætti undir engum kringumstæðum að vera á
kostnað almennings í gegnum ríkissjóð. Þar sem gert er ráð fyrir að sérstakt teymi leggi fram
tillögur að fjármögnun sjóðsins, vilja HH af þessu tilefni gefa kost á því að samtökin tilnefni
fulltrúa í slíkt teymi fyrir sína hönd, en sem fyrr segir hafa á vettvangi HH nú þegar verið útfærðar
margvíslegar tillögur, þ.á.m. um útfærslu leiðréttingarsjóðs.
Samkvæmt athugasemdum í greinargerð með þingsályktunartillögunni er ekki gert ráð fyrir að
peningamagn í umferð aukist með tilkomu slíks sjóðs, og taka HH undir mikilvægi þess. Einnig er
gert ráð fyrir að hliðsjón verði höfð af samningum við kröfuhafa, sem HH telja vissulega mikilvæga
en vilja þar að auki bæta við og leggja sérstaka áherslu á að auk þess að láta reyna á samninga
verði jafnframt gert ráð fyrir þeim möguleika ef til þess komi að grípa þurfi til fjölbreyttari og
jafnvel róttækari aðgerða en þeirra sem einskorðast við samningaviðræður. Varðandi þetta atriði
vilja HH rétt eins og hvað varðar lánasamninga heimilanna, leggja ríka áherslu á að áður en gengið
verði til samninga um neitt það sem snúi að meintum kröfum á hendur íslenskum aðilum sem
hafa með fjárhagslegar skuldbindingar heimilanna að gera, verði fyrst ráðist í vandaðar og
tæmandi rannsóknir á lögmæti þeirra meintu skuldbindinga og samningsbundinna skilyrða sem
þar eiga í hlut, og að álitaefni um þau verði útkljáð á viðeigandi hátt. Kröfur sem ekki byggjast á
lögmætum grundvelli er algjörlega óþarft að semja um heldur þarf einfaldlega að aflétta þeim í
samræmi við þær leikreglur sem lög kveða á um þegar svo ber undir. Slíkt getur hugsanlega í
einhverjum tilfellum haft í för með sér, ekki einungis samninga, heldur einnig málaferli við
meinta kröfuhafa komi á daginn að ágreiningur sé af þeirra hálfu um raunveruleg réttindi sín, en
slík álitaefni er rétt og eðlilegt að verði fyrst og fremst útkljáð fyrir þar til bærum dómstólum. Þar
sem ekki er getið sérstaklega um þetta í athugasemdum með þingsályktunartillögunni, þykir full
ástæða til að vekja athygli á mikilvægi þess að sá möguleiki verði einnig til hliðsjónar.

3. Kannað verði hvernig gera megi eigendum yfirskuldsettra íbúða kleift að losna án
gjaldþrots undan eftirstöðvum sem veðið sjálft stendur ekki undir.
Hagsmunasamtök heimilanna eru hlynnt því að heimilum verði gert kleift að losna án gjaldþrots
eða annara íþyngjandi eftirmála undan eftirstöðvum sem undirliggjandi fasteignaveð stendur ekki
undir eitt og sér eftir að búið verði að leiðrétta lánin endanlega. Mikilvægt er að fólk geti valið
sjálft um, eftir að búið er að leiðrétta lánin og eignin er samt sem áður yfirveðsett, hvort það skili
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eigninni til veðhafa eða fái að halda henni með 100% veðsetningu en það getur hentað í mjög
mörgum tilfellum. Reyndar líta samtökin svo á að með því sé ekki með neinum hætti gengið á rétt
kröfuhafa þar sem með hliðsjón af kringumstæðum gætu þeir varla gert sér raunhæfar eða
lögmætar væntingar um frekari endurheimtur en sem því nemi. Áður hefur heimilunum verið
boðið upp á svipuð úrræði, þar sem þó var aðeins niðurfært að 110% af verðmæti og náði það
jafnframt einvörðungu yfir beinar veðkröfur, en HH lögðust gegn þeirri leið á þeim forsendum að
hún missti í raun marks ef ekki yrði gengið alla leið að 100% markinu eða jafnvel niður fyrir það. Í
því sambandi má benda á að reglur um áhættumat og útreikning eiginfjárhlutfalls lánveitenda,
miðast almennt við að til traustra eigna teljist lán undir 80% af verðmæti fasteignaveðs.
Þá er mikilvægt, ekki síst með tilliti til jafnræðissjónarmiða, að jafnframt verði tekið mið af þeirri
staðreynd að fjármögnun á fasteignakaupum heimila getur verið með ýmsum hætti, sem ekki
einskorðast endilega alltaf við beinar lántökur gegn fasteignaveði, heldur getur líka verið um að
ræða viðbótarlántökur gegn sjálfsskuldarábyrgð, eða með ábyrgð þriðja aðila eða lánsveði, auk
þess að margir hafa lagt fram stóran hluta kaupverðs í formi reiðufjár sem nú er tapað, á sama tíma
og bankainnstæður njóta tryggingar langt umfram skyldu. Þess vegna er að mati HH eðlilegt að um
leið og kannað verði hvernig megi aflétta áhvílandi lánum umfram veðrými, sé einnig tekið tillit
til þess að í sumum tilvikum var aldrei veðrými fyrir hendi til að byrja með þrátt fyrir að um lánsfé
eða fjárfestingu með aðkomu þriðja aðila hafi verið ræða. Alla slíka möguleika þarf að skoða.
Áður hafa verið flutt frumvörp sem kölluð hafa verið lyklafrumvörp, sem hafa miðast við að
hversu miklu leyti kröfuhafar geti leitað fullnustu veðkrafna, eða að hámarki sem nemur
verðmæti undirliggjandi veðtrygginga. Telja HH eðlilegt að allar slíkar tillögur séu hafðar til
hliðsjónar og vísa til umsagnar sinnar um 23. mál frá 141. löggjafarþingi á erindi nr. Þ 141/697 um
nánari sjónarmið sín hvað þetta varðar. Að mati HH er sú tillaga sem sett er fram í
þingsályktunartillögunni sem hér er til umsagnar, í raun mjög sambærileg, nema hvað gert er ráð
fyrir að hún komi til framkvæmda án gjaldþrots, sem er að mati HH skynsamleg tillaga þar sem það
er skilvirk, hagkvæm, og almennt mannúðleg nálgun.

4. Skipuð verði verkefnisstjórn um framtíðarskipan húsnæðismála.
Almennt eru HH mjög hlynnt þessum lið tillögunnar, og bjóða jafnframt krafta sína við mótun
slíkra framtíðaráætlana, með því að gefa kost á að tilnefna fulltrúa í verkefnisstjórn fyrir sína hönd.

5. Lögfest verði flýtimeðferð dómsmála sem tengjast skuldavanda heimilanna og varða
ágreining um lögmæti þess að binda fjárskuldbindingu við gengi erlendra gjaldmiðla eða
vísitölu.
Frumvarp í samræmi við þennan lið tillögunnar hefur nú þegar verið lagt fram sem 2. mál á
núverandi 142. löggjafarþingi, og hafa HH lagt fram umsögn sína við það. Varðandi þessi sjónarmið
er vísað nánar til umsagnar HH um frumvarp innanríkisráðherra á erindi nr. Þ 142/47 dags.
19.6.2013. Þykir þó rétt að draga hér fram og árétta megináherslur samtakanna, sem eru þær að
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bráðabirgðaákvæði í lögum um neytendalán um flýtimeðferð verði gert varanlegt, auk þess að
tekið verið tillit til þess að í sumum tilvikum hafa kröfuhafar kosið að leita fullnustu krafna sem
eru sjálfar ekki verðtryggðar eða með veð í fasteignum, til að mynda yfirdráttarskuldir og aðrar
skammtímalántökur sem neytendur hafa gripið til sem neyðarúrræða til að standa straum af
stórhækkaðri greiðslubyrði ólögmætra lána. Mikilvægt er að úrræði við slíku gagnist öllum og
vegna allra slíkra skuldbindinga svo jafnræðis sé gætt, en auk þess er mikilvægt að þeir sem þegar
hafa mátt þola gjaldþrot, nauðungarsölur og vörslusviptingar eða aðrar afdrifaríkar en ólögmætar
aðfarir, eigi þess kost að fá endurupptökur og eftir atvikum leiðréttingu slíkra mála til jafns við
alla aðra. Sjá t.d. í þessu sambandi umsögn HH við 115. mál á 141. löggj., erindi nr. Þ 141/1947.

6. Settur verði á fót sérfræðingahópur um afnám verðtryggingar af neytendalánum.
Almennt eru HH mjög hlynnt afnámi verðtryggingar, en nýlegar rannsóknir hafa einmitt leitt í Ijós
svo vart verður um villst, að andstætt því sem áður hefur verið haldið fram grefur verðtryggingin
beinlínis undan fjármálastöðugleika og er afnám hennar því ein af meginforsendum þess að hægt
verði að ná slíkum stöðugleika ásamt viðunandi vaxtakjörum sem þrifist gætu í því umhverfi. Rétt
er að vekja athygli á því að samtökin hafa nú þegar útfært frumvarp um afnám verðtryggingar í
neytendasamningum og hefur það verið birt á vefsíðu HH fyrir allnokkru síðan, en með lítilsháttar
endurskoðun og yfirferð með hliðsjón af nýlegum breytingum á lögum, væri fátt því til fyrirstöðu
að það yrði lagt fram á núverandi þingi. Samtökin lýsa yfir vilja til þess að koma að því verkefni, og
bjóða því fram krafta sína með því að gefa kost á að tilnefna fulltrúa í sérfræðingahóp um afnám
verðtryggingar fyrir sína hönd. Varla er þörf á því að taka fram að HH styðja afnám verðtryggingar,
enda hefur það verið eitt af aðaláhersluatriðum samtakanna allt frá stofnun þeirra.

7. Kannað verði hvernig eignalausum einstaklingum verði gert kleift að greiða kostnað
vegna gjaldþrotaskipta á búi sínu.
Hagsmunasamtök heimilanna styðja þessu tillögu eindregið. Ein hugsanlegra leiða gæti verið sú
að krefjast tryggingar við fjárnámsbeiðni, sem neytandi gæti kosið að nýta til að leita gjaldþrots.

8. Sérfræðingahópur meti möguleika á því að leggja gjald á fjármálafyrirtæki vegna mikilla
tafa á endurútreikningi lána.
Almennt eru HH ekki andsnúin þeirri hugmynd að fjármálafyrirtæki verði sektuð vegna óhóflegra
tafa á endurútreikningum lána. Þar að auki vilja samtökin þó vekja athygli á að þau hafa höfðað
dómsmál til verndar heildarhagsmunum neytenda þar sem krafist er lögbanns á innheimtu lána
sem liggur nú fyrir að eru án undantekninga ólögmæt og hafa verið innheimt með óréttmætum
hætti fram til þessa. Því miður höfðu samtökin ekki erindi sem erfiði í fyrra máli sem höfðað var á
þessum forsendum, en þar sem niðurstaða Hæstaréttar Íslands um synjun lögbannskröfu byggðist
á því að neytendum væri tryggður með lögum skaðabótaréttur ef í Ijós kæmi að um ólögmæta
innheimtu væri að ræða, sem nú liggur fyrir að svo er, þá telja HH mikilvægt og leggja gríðarlega
áherslu á að án tafar hlutist stjórnvöld eftir því sem kostur er til um að sú niðurstaða nái fram að
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ganga tafarlaust. Veita skal eftirlitsstofnunum á borð við Fjármálaeftirlitið, Neytendastofu, og
öðrum sem hafa með réttindi neytenda á fjármálamarkaði að gera, ekki aðeins nauðsynleg úrræði
heldur jafnramt skýr og ótvíræð fyrirmæli frá stjórnvöldum um að sjá til þess að lánveitendur virði
án undantekninga gildandi lög og fallna dóma. Til þess að knýja fram hlýðni í þeim efnum sem því
miður hefur verið mjög af skornum skammti að mati HH, eru ýmis úrræði nú þegar til staðar í
lögum sem hægt er að beita án tafar og án þess að sérstakar lagabreytingar þurfi að koma til. Til að
mynda getur Neytendastofa sem hefur eftirlitsskyldu samkvæmt lögum um neytendalán, bannað
hverjar þær athafnir sem brjóta gegn ákvæðum þeirra laga, þar með talið innheimtu lána sem
hafa ekki verið endurreiknuð samkvæmt lögum um neytendalán, en það telja HH að eigi við um
öll útistandandi lán neytenda sem innihalda ólögmæta gengistryggingu þar sem þau hafa í raun
ekki verið reiknuð að nýju samkvæmt þeim lögum, og jafnframt kunni það að geta átt við önnur
lán þar sem ekki koma fram tilskyldar upplýsingar um lánskostnað, sem eru þó forsenda þess að
heimilt sé að innheimta þann kostnað. HH er kunnugt um fleiri en eitt mál sem nú þegar eru til
meðferðar hjá Neytendastofu þar sem neytendur hafa kvartað undan lánssamningum með
ákvæði um verðtryggingu miðað við breytingar á vísitölu neysluverðs, og krafist þess að lagt verði
bann við beitingu slíkra ákvæða þar sem kostnaður sem það hefur í för með sér fyrir neytandann
hafi ekki verið tilgreindur í lánssamningi samkvæmt ákvæðum laga um neytendalán. Þannig er í
raun ekkert því til fyrirstöðu að slíku banni verði komið á nú þegar, sé vilji til þess, en auk þess er
Neytendastofu heimilt samkvæmt lögunum að fylgja slíku banni eftir með dagsektum.
Rannsóknir á vegum HH á lánssamningum neytenda hafa leitt í Ijós að afar sjaldgæft er að mati
samtakanna að þeir séu með lögmætu formi samkvæmt lögum um neytendalán. Samtökin telja
að í raun liggi fáar sannanir fyrir því af hálfu lánveitenda að fjárhæðir þeirra krafna sem þeir beina
að neytendum séu raunverulega á lögmætum grundvelli reistar. Til að mynda er samtökunum
kunnugt um ótalmörg dæmi þess að brotið hafi verið á rétti neytenda, þegar nauðungarsölur á
heimilum þeirra hafa verið framkvæmdar af sýslumönnum landsins, án þess að gætt sé í neinu að
rétti neytenda varðandi lögmæti þeirra samninga sem lagðir eru til grundvallar slíkum aðförum.
Alvarlegustu slíku tilvikin sem dæmi eru um og samtökin hafa haft fregnir af eru jafnvel með þeim
hætti að engin haldbær gögn hafi verið lögð fram til sönnunar þess að gerðarbeiðendur eigi yfir
höfuð neinar kröfur á hendur viðkomandi gerðarþola, en sýslumenn hafi í engu skeytt um það
heldur látið uppboð fara fram þrátt fyrir allt. Við slíkt réttarástand verður ekki unað enda brýtur
það ekki aðeins gegn neytendarétti, heldur mannréttindum sem og stjórnarskrárvörðum rétti
allra til friðhelgis heimilis, fjölskyldu og einkalífs, auk þess að í raun og veru er um að ræða athæfi
sem ekki fæst betur séð en að geti verið refsivert. HH vara af mikili alvöru við því ástandi sem
getur skapast hér á landi, fái fjármálafyrirtæki óáreitt að halda áfram að brjóta á íbúum landsins
með svo alvarlegum, ólöglegum, og jafnvel refisverðum hætti, sem raun ber vitni. Leggja
samtökin því til að sú viðbót verði gerð við þá þingsályktunartillögu sem hér er til umsagnar, að
hún feli jafnframt í sér fyrirmæli til allra hlutaðeigandi, einkum opinberra embættismanna sem
hafa með þessi mál að gera, um öfuga sönnunarbyrði í neytendamálum. Með því er átt við að í

8 / 13

stað þess að neytendur séu þvingaðir til þess að greiða ólögmætar kröfur eða leita annars með
ágreining sinn fyrir dómstóla í kostnaðarsömum málaferlum, verði meintum kröfuhöfum
heimilanna gert skylt að færa sönnur á kröfur sínar á hendur þeim, og yfir höfuð um lögmæti
viðkomandi samninga sem HH telja enn að vanti talsvert upp á.

9. Stimpilgjöld af lánsskjölum verði endurskoðuð og stefnt að afnámi stimpilgjalda vegna
kaupa einstaklinga á húsnæði til eigin nota.
Afnám stimpilgjalda er að mati HH sjálfgefið og í raun óþarfi að um það sé gerð sérstök ályktun frá
Alþingi, þar sem Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur nú þegar sett þetta sem algjört skilyrði fyrir
veitingu undanþáguheimildar frá banni við ríkisstuðningi samkvæmt EES-samningnum, vegna
framlaga úr ríkissjóði til endurfjármögnunar og endurreisnar bankakerfisins. Nú þegar hafa verið
lögð fram frumvörp um afnám stimpilgjalda, til að mynda á síðasta þingi, en þau ekki hlotið
brautargengi. Mikilvægt er að við úr þessu verði bætt hið fyrsta, ekki aðeins til að koma í veg fyrir
frekari brot á skilyrðum ESA og EES-samningnum, heldur einnig í Ijósi hagsmuna neytenda sem og
heilbrigðrar samkeppni á fjármálamarkaði. HH vilja vekja athygli á því að stimpilgjöld eru ekki þau
einu gjöld sem lögð eru á lánssamninga hér á landi sem leiða til samkeppnishindrunar, heldur á
það einnig og á sömu forsendum við um þau gjöld sem kölluð lántöku- og uppgreiðslugjöld. Þau
eru í raun nákvæmlega sama eðlis og stimpilgjöld, en helsti munurinn er að þau þarf að greiða til
lánveitanda í stað ríkissjóðs. Algengast er að slík gjöld miðist við hlutfall af fjárhæð láns, sem
hefur þó í raun enga rökrétta samsvörun við raunverulegan kostnað við lánveitinguna, sem er
aðeins sá kostnaður sem gæti hugsanlega fallið til vegna skjalagerðar og er hverfandi í
samanburði við þær fjárhæðir sem um er að ræða þegar þær miðast við hlutfall af kaupverði
íbúðarhúsnæðis. Má til að mynda benda á að í þeim nágrannalöndum þar sem reglur um
neytendavernd eru hvað lengst á veg komnar eru hlutfallsleg lántökugjöld víðast hvar óleyfileg.
Hagsmunasamtök heimilanna mælast til þess að auk afnáms stimpilgjalda, verði lagt bann við því
að innheimta lántökugjöld af neytendum, umfram raunkostnað lánveitanda við að veita lánið, en
lánveitendur hafa komist upp með að krefja neytendur um hlutfallslegt 1% lántökugjald sem er í
rauninni ígildi 1% vaxtaálags sem innheimt er fyrirfram. Jafnframt verði uppgreiðslugjöld
neytendalána afnumin með öllu, umfram þann raunkostnað sem uppgreiðsla lána raunverulega
hefur í för með sér. HH er ekki kunnugt um nein heilsteypt rök fyrir því að þegar peningum sem
fengnir hafi verið að láni sé skilað, geti það talist fela í sér kostnað fyrir þann sem veitti lánið,
þvert á móti hlýtur að felast ávinningur í því fyrir hann að fá peningana til baka fyrr en áætlanir
gerðu ráð fyrir, enda er tímaþátturinn sú réttlæting sem yfir höfuð er notuð fyrir því að krefjast
vaxta eða annars tímaháðs lánskostnaðar. Með því að greiða lánsfé til baka fyrr en ætlað var hlýtur
sá tímaháði kostnaður að sparast og því ástæðulaust að krefjast bóta fyrir það. Varðandi slíkar
tillögur vísa HH til ítarlegrar útfærslu á þeim sem er að finna í umsögnum samtakanna um bæði
200. og 294. mál á 141. löggjafarþingi, á erindum nr. Þ 141/1949 og Þ 141/1316.
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10. Hagstofa Íslands fái skýrar heimildir til að afla upplýsinga frá fjármálafyrirtækjum um
fjárhagsstöðu heimila og fyrirtækja.
Almennt eru HH hlynnt þessum lið tillögunnar og telja einmitt mjög mikilvægt að greinargóðar
upplýsingar liggi fyrir um fjárhagsstöðu heimila og fyrirtækja. Aftur á móti fæst ekki séð að einar
og sér geti upplýsingar frá fjármálafyrirtækjum varpað Ijósi á annað en skuldastöðu heimila, og
þess þá heldur einvörðungu meinta skuldastöðu þeirra eins og hún er tilgreind af lánveitendum.
Hinsvegar þarf ekki síður, og er í raun enn mikilvægara, að aflað verði áreiðanlegra og marktækra
upplýsinga um það hver sé raunveruleg skuldastaða heimila, lögum samkvæmt. Slíkar upplýsingar
er að mati HH í Ijósi fenginnar reynslu, ekki að búast við að sé að finna hjá fjármálafyrirtækjum
eða á neinum öðrum stað sem samtökunum er kunnugt um að svo stöddu. Vandséð er að þeirra
verði aflað nema með viðamiklum rannsóknum á því hver sé í raun og veru lögmæt staða þeirra
lána sem um er að ræða, líkt og áður hefur verið vikið að. Hugsanlega væri þó hægt að fela
óháðum aðilum með sérþekkingu á þessu sviði að fara með framkvæmd slíkrar rannsóknar, og
myndu HH eflaust verða meðal tilboðshafa ef svo færi að slíkt verk yrði boðið út á vegum
Ríkiskaupa. Loks vilja samtökin eindregið mælast til þess að auk öflunar, úrvinnslu og birtingar
upplýsinga um fjárhagsstöðu heimila, verði sambærilegum upplýsingum safnað um stöðu
fjármálafyrirtækja sem beina meintum kröfum að neytendum, og þær birtar opinberlega með
sambærilegum hætti. Það er ekki síður mikilvægt að áreiðanlegar upplýsingar liggi fyrir um
raunverulega greiðslugetu þeirra lánveitenda sem kunna að eiga yfir höfði sér stórfelldar kröfur
um endurgreiðslur og skaðabætur vegna þeirra fjárhæða sem þau hafa oftekið af viðskiptavinum
á grundvelli ólögmætra lána. Að öðrum kosti er vandséð að forsendur geti skapast fyrir því trausti
sem kann að vera nauðsynlegt til þess að tryggja megi fjármálastöðugleika í nýlega endurreistu
fjármálakerfi landsins.
Eftirfarandi eru viðbótarábendingar Hagsmunasamtaka heimilanna um aðgerðir vegna
skuldavanda heimilanna sem við teljum mjög þarft að verði að lögum.
1. Stöðvun á óréttmætum fullnustum og nauðungarsölum
Stöðva þarf tafarlaust allar aðfarargerðir, fjárnám, gjaldþrot, nauðungarsölur og sölur á
veðhafafundum á heimilum fólks á meðan beðið er endanlegrar úrlausnar um lögmæti allra
viðkomandi lánasamninga á grundvelli neytendaréttar. Þetta á einnig við um lán sem eru
verðtryggð því hafa þarf í huga að kröfuhafar kjósa stundum að sækja að neytendum á grundvelli
annara lána sömu aðila eða vegna sömu fasteignar, gagngert til þess að komast hjá því að reyni á
lögmæti gerðarinnar með hliðsjón af hinu ólögmæta gengistryggða láni, þegar svo ber undir að
báðar tegundir lána hvíli á sömu eign eða sama skuldara. Þess vegna er eins og gerð er grein fyrir
víðar í umsögn samtakanna um þetta mál sem og önnur þessu tengd, mikilvægt að taka tillit til
misjafnra og margvíslegra aðstæðna. Fyrir venjulegan neytenda eru það bæði stökkbreytt hækkun
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höfuðstóls og heildargreiðslubyrði sem ráða úrslitum, og ef stór hluti hækkunarinnar er til
kominn vegna ólögmætra skilmála, má að sama skapi búast við að greiðsluvandi af þeim völdum
geti náð til fleiri lána sama aðila og skapi þannig aðstæður sem viðkomandi ræður ekki við.
2. Lög um endurupptöku óréttmætra fullnustu- og gjaldþrotamála
Setja þarf ný lög um endurupptökur sem gagnast myndu neytendum sem hafa mátt þola fjárnám,
árangurslaust fjárnám, aðfarir, sem kunna að hafa verið gerðir gjaldþrota, eignir þeirra seldar með
nauðungarsölu eða á veðhafafundi á grundvelli ólöglegra lána, ólöglegum útreikningum þeirra og
afleiðingum þess, þannig að þessir aðilar geti endurheimt mannorð og heimili sín og fjölskyldna
sinna til baka úr höndum lánveitenda sem hafa komist yfir þau með ólögmætum hætti.
Í þessu sambandi þarf að hafa í huga að kröfuhafar kjósa stundum að sækja að neytendum á
grundvelli annara lána sömu aðila eða vegna sömu fasteignar, gagngert til þess að komast hjá því
að reyni á lögmæti gerðarinnar með hliðsjón af hinu ólögmæta gengistryggða láni, þegar svo ber
undir að báðar tegundir lána hvíli á sömu eign eða sama skuldara. En að sjálfsögðu voru þau lán í
uppnámi vegna þess að stökkbreyting ólöglega gengislánsins hafði étið upp allt veðrými og
skapað þær aðstæður að fólk gæti ekki staðið í skilum og réði ekki við þær kringumstæður. Sjá t.d.
í þessu sambandi umsögn HH við 115. mál á 141. löggj., erindi nr. Þ 141/1947. Því miður fækkar
þeim hratt núna sem geta fengið heimili sín aftur frá lánastofnunum vegna þess að með hverjum
degi sem líður selja kröfuhafar fleiri fullnustueignir til þriðja aðila sem þá er ekki hægt að ná til
baka heldur yrðu viðkomandi aðilar þá að höfða mál á hendur kröfuhafa vegna þess með
tilheyrandi kostnaði og tíma. Óásættanlegt er að fjölskyldum sé hent út af heimilum sínum á
grundvelli ólöglegra lánum og ólöglegra útreikninga þeirra, gerð gjaldþrota og heimili þeirra seld
á nauðungarsölu eða hjá skiptastjóra og svo þegar í Ijós kemur að það hafi allt verið gert á
ólögmætum forsendum, þá er ekki hægt að fá gjaldþrotið dæmt til baka og ekki hægt að fá eign
fjölskyldunnar til baka, jafnvel þó hún sé ennþá skráð í eigu kröfuhafa og hafi ekki verið seld
þriðja aðila, vegna þess að ekki eru til nein lög sem gera það kleift.
3. Aukin réttarúrræði fyrir neytendur og samtök þeirra
Greiða þarf sérstaklega fyrir því að neytendur og félagasamtök þeirra geti fengið skjóta úrlausn
um ágreining vegna neytendalána almennings, án mikils og íþyngjandi tilkostnaðar við
málarekstur í einkamálum fyrir dómstólum. Um þetta vísast til fordæmis sem skapað var með
samráðshópi fjármálafyrirtækjanna

sem starfaði á síðasta ári á grundvelli ákvörðunar

Samkeppniseftirlitsins nr. 4/2012, þar sem meðal annars voru valin sérstök dómsmál sem
lánveitendur töldu til þess fallin að gefa af sér þau fordæmi sem að þeirra mati var álitin þörf á til
að útkljá helstu ágreiningsatriði sem vöknuðu í kjölfar dóms hæstaréttar í málinu nr. 600/2011. Til
að mynda gæti komið til greina að sambærilegum vettvangi yrði komið á fót þar sem neytendur
og samtök þeirra gætu komið sér saman um tiltekin dómsmál sem talin væru hugsanlega til þess
fallin að gefa af sér dómafordæmi á grundvelli neytendasjónarmiða. Ekki síst hvað varðar það sem
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HH telja vera brýnast að fá úrlausn um sem fyrst, og lýtur að lögmæti verðtryggðra neytendalána,
en að mati samtakanna væri stórvarasamt að ráðast í leiðréttingu þeirra með inngripi stjórnvalda,
áður en fullreynt hafi verið hver sé réttur neytenda í þeim efnum. Skemmst er að minnast þess er
slík tilraun var gerð með setningu laga nr. 151/2010, sem HH vöruðu frá upphafi við því að myndu
aðeins flækja stöðuna með því að kveikja væntingar hjá lánveitendum um hærri endurheimtur en
þær sem þeir raunverulega gætu átt rétt á vegna hinna ólögmætu lána. Ekki er víst að sú staða
hefði nokkurntíma komið upp ef strax hefði verið gengið í það verk að fá skjóta úrlausn um öll
helstu ágreiningsatriði á grundvelli neytendaréttar og með hliðsjón af hagsmunum neytenda.
4. Nýtt embætti sem sinni raunverulegri neytendavernd á fjármálamarkaði
Embætti umboðsmanns skuldara verði lagt niður og þess í stað þess verði sett á laggirnar ný
stofnun sem raunverulega sinni neytendavernd á fjármálamarkaði. Sá misskilningur sem virðist
ríkja um hvert sé raunverulegt hlutverk Umboðsmanns skuldara, hefur bakað neytendum ómæld
vandræði og valdið stórfelldu tjóni á hagsmunum þeirra. Svo virðist sem margir haldi að UMS leggi
stund á neytendavernd, en svo er alls ekki og af þeim lögum sem gilda um stofnunina verður ekki
ráðið að neinn fótur sé fyrir þeirri hugmynd. Þvert á móti kemur þar fram að skyldur UMS lúti
einkum að því að hlutast til um greiðsluaðlögun sem er í raun ígildi nauðasamninga við kröfuhafa.
Samkvæmt upplýsingum sem HH hafa borist og niðurstöðum athugana á starfsháttum UMS, virðist
sem pottur sé brotin í fjölmörgum atriðum er varða starfshætti stofnunarinnar og umsjónarmanna
í greiðsluaðlögun á vegum embættisins. Skortur er á samræmingu vinnubragða, og komið hefur í
Ijós að reglur þar að lútandi sem lög kveða á um, hafa ekki einu sinni verið settar, og því virðast
engar reglur vera í gildi um framkvæmd greiðsluaðlögunar með samræmdum hætti. Á meðan er
hver starfsmaður að vinna eftir sínu persónulega mati á hverjum skuldara fyrir sig, án þess að
jafnræðis sé gætt. Ekki virðast heldur vera til neinar reglur sem kveðið er á um í lögum, um
starfsemi kærunefndar greiðsluaðlögunarmála. UMS er ennþá í dag að gera fólk heimilislaust og
synja því um greiðsluskjól á grundvelli ólöglegra lána og ólöglegra útreikninga þeirra sem jafnvel
gæti skapað ríkinu stórfellda skaðabótaskyldu, að ekki sé minnst á það tjón sem slíkt veldur þeim
fjölskyldum sem eiga í hlut. Stöðva skal strax þessa iðju UMS þangað til komið hafi verið á
skynsamlegu framtíðarfyrirkomulagi á grundvelli neytendaverndar.
5. Framfærsluvandinn, finna þarf út hvað kostar að lifa hófsömu mannsæmandi lífi
Það er ekki eingöngu skuldavandi sem almenningur þarf að glíma við hér á landi heldur einnig
launavandi eða framfærsluvandi sem er orðinn það mikill að sívaxandi fjöldi fólks hefur ekki efni
á því að halda heimili með sómasamlegum hætti og þarf að bjóða börnum sínum upp á aðstæður
sem ekki ættu að þurfa að viðgangast í þjóðfélagi eins og okkar. Höfum við bent á að gera þurfi
raunframfærsluviðmið sem grunnlaun, tryggingar, bætur og atvinnuleysistryggingar yrðu miðaðar
út frá. Það sem gert var í 2010 og kallað neysluviðmið var í raun lítið annað en mæling á neyslu en
hafði ekkert með það að segja hvað kostar að lifa á Íslandi fyrir fjölskyldurnar.
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Munurinn á útreiknuðum neysluviðmiðum og raunframfærsluviðmiðum stafar af því að annars
vegar er miðgildi raunneyslu mælt út frá fyrirliggjandi gögnum Hagstofu Íslands. Hins vegar er
eðlileg raunframfærsla fundin út og er þá miðað við að skilgreina framfærsluþætti og þjónustu
sem eiga að fela í sér fullnægjandi lýsingu á hóflegri og eða eðlilegri framfærsluþörf fjölskyldu af
tiltekinni

stærð,

á tilteknum

stað

og á tilteknum tíma.

Út frá

þessum skilgreindu

framfærsluþáttum sem teljast uppfylla eðlilega framfærsluþörf er raunframfærslukostnaður svo
fundinn út.
Raunframfærslukostnaður og lágmarks framfærsluviðmið unnin út frá þeim hafa um margra ára
skeið verið opinber á öðrum Norðurlöndum, svo sem Danmörku, Svíþjóð og Noregi og eru
grunnlaun og önnur framfærsla miðuð við það. Þannig geta þeir sem eru með lægstu launin, eða
sem þurfa að byggja framfærslu sína á bótum eða styrkjum, þrátt fyrir allt lifað nokkuð
mannsæmandi lífi í þessum löndum, sem er ekki hægt hér á landi.
6. Samræma þarf aðgerðir fyrir þá sem þurfa á þeim að halda þrátt fyrir leiðréttingu
Samræma þarf allar aðgerðir til að koma í veg fyrir að fólk og fjölskyldur lendi á vergangi og verði
gerð heimilislaus, sem í fjölda tilvika er enn þann dag í dag gert á grundvelli ólöglegra lána og
ólöglegra útreikninga þeirra. HH vilja benda sérstaklega á að flestar þær aðgerðir, sem hrundið var
í framkvæmd í kjölfar hrunsins og ætlaðar voru til varnar almenningi, eru fallnar úr gildi og standa
því ekki lengur til boða. Engin raunveruleg og varanleg úrræði eru til að taka við þeim sem á því
þurfa að halda. Þó svo að stökkbreyttar skuldir verði leiðréttar þá verða alltaf einhverjir sem þurfa
á úrræðum að halda og þá þurfa þau úrræði að virka og vera vandlega útfærð.
7. Hvað mun það kosta þjóðfélagið að gera ekki nóg fyrir heimilin?
Hagsmunasamtök heimilanna telja að kostnaður þjóðfélagsins sem muni hljótast af því ef ekki
verði nóg gert til að rétta hlut heimilanna, verði í öllum tilfellum mun meiri en geti hlotist af því
að grípa til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru, eins og ætlunin er að gert verði samkvæmt
þeirri þingsályktunartillögu sem hér er til umsagnar, ásamt þeim viðbótartillögum og ábendingum
sem samtökin hafa nú gert grein fyrir með umsögn þessari. Telja samtökin allt framangreint vera
næg rök fyrir því að bæði sé skynsamlegt og þjóðhagslega hagkvæmt að ráðast í slíkar aðgerðir.
-oVirðingarfyllst,
f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna, heimilin@heimilin.is
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