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Umsögn íbúðalánasjóðs umfrumvarptil laga um húsnæðisbætur

íbúða lánasjóður hefur yfirfarið frumvarp til laga um húsnæðisbætur, þingmál nr. 407, sbr. 

umsagnarbeiðn i ve lfe rðarnefndar Alþingis dags. 21. desem ber 2015. íbúða lánasjóður gerir 

ekki a thugasem dir við einstakar greinar frumvarpsins. Hins vegar vill sjóðurinn benda á að 

hann er re iðubúinn til þess að taka sér hlutverk framkvæmdaraðila skv. 5. gr. frumvarpsins.

Lagaumhverfi íbúðalánasjóðs var breytt umtalsvert á árinu 2012 þarserm he im ild ir sjóðsins til 

útlána voru takmarkaðar og meiri áhersla lögð á hlutverk sjóðsins í a lmannaþágu. Hefur 

sjóðurinn í kjölfarið horft mun meira til þessa hlutverks síns og mótað nýja stefnu sem gengur 

út á sérhæfingu á húsnæðismarkaði og að veita a lmenningi fræðslu um húsnæðismarkaðinn.

Hefur sjóðurinn á þeim grundvelli m.a. stóraukið upplýsingagjöf og ráðgjöf á sviði leigumála.

Er það rökrétt framhald eftir lagabreytingarnar 2012 að auka hlutverk sjóðsins á 

húsnæðismarkaði en hægt er að vísa til Noregs hvað varðar fyr irmynd að slíku fyrirkomulagi, 

en Noregur er um margt líkur íslandi hvað varðar búsetuform. í  Noregi fe r Húsbankinn fer 

með framkvæm d húsnæðismála, og hefur þ.á'm. verið falið að fa ra  með umsjón 

húsnæðisbóta eða stuðnings, sérstakra husnæðisstyrkja og rannsóknar- og þróunarstyrkja.

Þess skal ja fn fram t getið að breytingar hafa orð ið  á starfsemi Húsbankans á síðustu árum þar 

sem hún skiptist nú í fjárhagslegar aðgerðir annarsvegar og stefnumótun, upplýsingaöflun og 

þróun hinsvegar.

íbúða lánasjóður og forverar sjóðsins hafa verið grunnstoð í fjármögnun íbúðarhúsnæðis fyrir 

a lmenning síðastlið in 60 ár. Á  þeim grunni hefur sjóðurinn öðlast grfðarlega þekkingu á 

húsnæðismarkað inum , 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. Sjóðnum eru falin margvísleg h lutverk í lögum um húsnæðismál auk lánveitinga til 

kaupa og bygginga á íbúðum til eigin nota og til leigufélaga. Þannig er sjóðnum ætlað að 

fylgjast með íbúðaþörf um landið og að vera st jórnvö ldum til ráðgjafar í húsnæðismálum. í 

frumvarp i um a lmennar íbúðir sem nú liggur fyrir Alþingi er íbúðalánasjóði auk þess ætlað það 

h lutverk að afgreiða umsókn ir um stofnstyrki til a lmennra húsnæðisfélaga og fylgjast með 

starfsemi félaganna.
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