
 ̂ íbúðalána 
^r- sjóður

Nefndasvið Alþingis
Velferðarnefnd
nefndasvid@althingi.is

Reykjavík 13. janúar 2016

Umsögn íbúðalánasjóðs um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum

íbúðalánasjóður hefur yfirfarið frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsaleigu, þingmál 
nr. 399, sbr. umsagnarbeiðni velferðarnefndar Alþingis dags. 21. desember 2015. 
íbúðalánasjóður gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

1. Breytt hlutverk íbúðalánasjóðs
íbúðalánasjóður og forverar sjóðsins hafa verið grunnstoð í fjármögnun íbúðarhúsnæðis fyrir 
almenning síðastliðin 60 ár. Á þeim grunni hefur sjóðurinn öðlast gríðarlega þekkingu á 
húsnæðismarkaðinum, bæði hvað varðar kaup og leigu á húsnæði. Auk þess hefur sjóðurinn 
mikla reynslu af útleigu eigna um allt land, þótt hlutverk sjóðsins sem leigusala fari óðum 
minnkandi.

í 4. og 44. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að ráðuneytið taki að sér hlutverk sem 
íbúðalánasjóði er nú falið skv. lögunum, þ.e. gerð eyðublaða og að annast kynningu á 
húsaleigulögum og reglugerðum samkvæmt þeim. Enn er þó gert ráð fyrir að sjóðurinn fylgist 
með þróun og ástandi húsaleigumarkaðarins í samráði við húsnæðisnefndir sveitarfélaga sbr.
2. mgr. 86. gr. laganna. í kjölfar lagabreytinga á árinu 2012 þar sem heimildir sjóðsins til útlána 
voru takmarkaðar og meiri áhersla lögð á hlutverk sjóðsins í almannaþágu, hefur sjóðurinn 
litið meira til þessa hlutverks síns og mótað nýja stefnu sem gengur út á sérhæfingu á 
húsnæðismarkaði og að veita almenningi fræðslu um húsnæðismarkaðinn. í Ijósi þessarar 
stefnubreytingu sjóðsins telur sjóðurinn eðlilegt að hann haldi því hlutverki sem honum er nú 
ætlað í húsaleigulögum og leggur því til að fallið verði frá breytingu á 4. og 44. gr. laganna 
hvað íbúðalánasjóð varðar.

II. Breytingá lögum um nauðungarsölu -á k vö rð u n  leigugjalds
Gerð er athugasemd við 46. gr. frumvarpsins þar sem gert er ráð fyrir áframhaldandi afnotum 
leigutaka af húsnæði eftir að eignin hefur verið seld nauðungarsölu. íbúðalánasjóður tekur 
undir að nauðsynlegt sé að tryggja húsnæðisöryggi leigutaka í slíkum tilvikum, en ákvæðið er í 
samræmi við reglugerð nr. 7/2010 um útleigu uppboðsíbúða sjóðsins. Það er hins vegar mat 
íbúðalánasjóðs að óeðlilegt sé að sýslumanni verði falið að ákveða leigufjárhæðina þar sem 
ekki verður séð að embættin sem slík hafi forsendur til þess. Sambærilegt fyrirkomulag vegna 
gerðarþola hefur ekki gefist vel þar sem sýslumenn ákveða í mörgum tilvikum leigu töluvert 
lægri en markaðsleigu. Væri mun eðlilegra að miða frem urvið ákvæði leigusamningsins sem í 
gildi var fyrir nauðungarsöluna, að því gefnu að leiguverðið sé ekki óeðlilega lágt eða hátt. Ef 
eindreginn vilji stendur til þess að fela sýslumönnum þetta hlutverk leggur sjóðurinn til að 
ákvörðun sýslumanns gildi til skemmri tíma, t.d. til þriggja mánaða.

Virðingarfyllst, f.h. íbúðalánasjóðs

Hermann Jónasson forstjóri
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