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Efnahags-og viðskiptanefnd Alþingis.

Umsögn Landssambands eldri borgara um mál nr 484/2014: 
Séreignasparnaðar og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og 
húsnæðissparnaðar. (Höfuðstólslækkun húsnæðislána)

LEB lýsir yfir mikilli óánægju með að þau úrræði sem kynnt eru með þessu frumvarpi skuli einungis 
ná til þeirra sem eru á vinnumarkaði og eru að fá greiddan séreignalífeyrisparnað á næstu árum. 
Aðgerðirnar eru engan veginn almennar. Þær eru þannig aðeins fyrir þá sem enn eru að vinna og 
geta aflað sér þessa llífeyrissparnaðar á næstu árum, eða þeim árum sem aðgerðirnar ná yfir. Við 
óskum eindregið eftir því að breytingar verði gerðar á frumvarpinu þannig að þeir sem eiga 
séreignalífeyrissparnað ónýttan, en vilja nýta hann til lækkunar húsnæðisskulda sitji við sama borð og 
þeir sem eru á vinnumarkaði. Eins og frumvarpið lítur út núna teljum við það mannréttindabrot að 
mismuna fólki þannig eftir aldri og stöðu á vinnumarkaði.

Í umræðum þegar mælt var fyrir frumvarpinu 2. apríl 2014 sagði fjármálaráðherra m.a. eftirfarandi í 
andsvari við ræðu Árna Páls Árnasonar: „Þetta er almennur réttur sem allir eiga, bæði þeir sem hafa 
fram til þessa lagt fyrir í séreignasparnað og líka þeir sem ekki hafa gert það fram til þessa en sjá núna 
hvata til þess að gera það."Tilvitnun lýkur.

Landssamaband eldri borgara telur því að með þessum ummælum hljóti fjármálaráðherra að líta svo 
á að þeir sem fram til þessa hafa lagt fyrir í séreignasparnað eigi líka þann rétt að nýta þessi úrræði 
og það á einmitt við ýmsa sem eru að hætta eða hættir á vinnumarkaði að þeir eiga í séreignasjóði og 
gætu nýtt þetta til lækkunar húsnæðisskulda sinna.

Við leggjum því til að þær breytingar verði gerðar á frumvarpinu að það sé skýrt kveðið á um það, að 
þeir sem eiga í séreignasjóði en hættir á vinnumarkaði geti nýtt það til lækkunar húsnæðisskulda ef 
þeir svo kjósa. Þannig verði þetta almennur réttur allra sem greitt hafa í séreignasparnað og vilja nýta 
þetta úrræði til að lækka höfuðstól húsnæðislána sinna.
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