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Efni: Umsögn um drög að breytingatillögu við frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um húsnæðismál (hlutdeildarlán), 926. mál

Samtök atvinnulífsins (SA, samtökin) vísa til tölvupósts velferðarnefndar Alþingis frá 
14. ágúst þar sem óskað er umsagnar SA um ofangreint mál. SA skiluðu umsögn um 
frumvarp félags- og barnamálaráðherra til laga um hlutdeildarlán 19. júní sl. þar sem 
gerðar voru athugasemdir og fyrirvarar við ákveðin atriði sem samtökin töldu að betur 
mættu fara.

Með breytingatillögunni hefur meirihluti velferðarnefndar að nokkru leyti brugðist við 
athugasemdum umsagnaraðila. SA fagna þeim breytingum sem meirihluti 
nefndarinnar leggur til en árétta þau atriði sem komu fram í umsögn samtakanna frá 
19. júní og vilja auk þess koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum.

1. Skilyrði lánanna verða að vera skýr
1.1. Tryggja verður jafnræði lántaka
Markmið frumvarpsins er að styðja við fasteignakaup ungra og tekjulágra. Eitt af 
markmiðum sáttmála ríkisstjórnarinnar er einmitt að bæta stöðu ungra og tekjulágra 
á húsnæðismarkaði og hafa skref í átt að því markmiði verið tekin á kjörtímabilinu.

Til þess að eiga kost á hlutdeildarláni þarf umsækjandi að uppfylla ákveðin skilyrði sem 
fram koma í frumvarpinu ásamt skilyrðum sem ráðherra er heimilt að setja með 
reglugerð. Jafnframt er gert ráð fyrir að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun meti í 
ákveðnum tilvikum hvort íbúð uppfylli skilyrði frumvarpsins um hagkvæmni og ástand. 
Að mati SA er mikilvægt að öll þau skilyrði sem lántaki og húsnæði þurfa að uppfylla 
séu fyrirsjáanleg og komi skýrt fram í lögunum sjálfum.

Í greinargerð með frumvarpinu segir að áætlað sé að veitt verði hlutdeildarlán til kaupa 
á 400-500 íbúðum á ári í tíu ár. Í 7. mgr. a-liðar 2. gr. frumvarpsins kemur fram að 
lánveitingar takmarkist við heimildir í fjárlögum til útlánaflokksins hverju sinni. Hafi 
heimild samkvæmt fjárlögum verið fullnýtt er Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 
óheimilt að samþykkja umsókn um lán þrátt fyrir umsækjandi uppfylli skilyrði laganna.
Í e-lið breytingatillögu meirihluta velferðarnefndar er tveimur málsliðum bætt við 
ákvæðið þar sem ráðherra verður m.a. veitt heimild til að setja nánari reglur um 
úthlutun hlutdeildarlána í reglugerð ef ætla má að fjárveitingar muni ekki anna 
eftirspurn eftir hlutdeildarlánum.
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Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er sjálfstæð stjórnsýslustofnun og um hana gilda 
stjórnsýslulög nr. 37/1993 (ssl.). Stofnuninni ber því að tryggja að við úrlausn mála 
skuli gætt samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti, sbr. 11. gr. ssl. Með 
hlutdeildarlánaúrræðinu er stofnuninni gert að meta hvaða húsnæði og hvaða 
umsækjendur geta fengið lán innan ákveðinna fjárheimilda. Með þessu móti er ekki 
verið að tryggja þeim sem þurfa á úrræðinu að halda lán og húsnæði. Þvert á móti er 
eingöngu þeim sem fyrst sækja um úrræðið tryggður sá möguleiki, öðrum ekki, þrátt 
fyrir að uppfylla til þess öll skilyrði.

Að mati SA þarf að fella brott 7. mgr. a-liðar 2. gr. frumvarpsins. Sé ætlun stjórnvalda 
að styðja við unga og tekjulága er ekki raunhæft að gera það með því að lögfesta 
„fyrstur kemur fyrstur fær" fyrirkomulag á lánveitingum.

1.2. Of rúmar reglugerðarheimildir
Með frumvarpinu eru stjórnvöldum veittar of rúmar heimildir til mats á því hvenær 
umsækjandi á möguleika á úrræðinu. Skilyrði laganna verða að vera skýr og 
fyrirsjáanleg, ekki matskennd. Ef veita á að hámarki 400-500 lán er hætta á því að 
stjórnvöld fái of mikið svigrúm til mats. Frumvarpið gerir ráð fyrir heimildum ráðherra 
til að setja nánari reglur sem er skiljanlegt þar sem frumvarpið inniheldur óljós og 
matskennd ákvæði. Að mati SA er hins vegar æskilegt að skilyrði lánveitinga séu skýr 
af frumvarpinu sjálfu, sérstaklega í ljósi þess að lánafjöldinn er takmarkaður.

2. Reynsla annarra ríkja
Að mati SA er mikilvægt að horfa til reynslu annarra ríkja og læra af þeirra mistökum. 
Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að sambærilegum úrræðum hafi verið komið 
á í Englandi, Skotlandi og Wales. Breska þingið samþykkti Help to Buy (H2B eða HtB) 
árið 2013. Þegar frumvarpið var lagt fram í breska þinginu var það mjög umdeilt og var 
gagnrýnt af aðilum vinnumarkaðarins og fræðimönnum.

• Fjöldi hagfræðiprófessora og hagfræðingar hjá hagsmunasamtökum voru 
sammála um að úrræðið gæti unnið gegn markmiðum sínum.

• Alþióðagjaldeyrissióðurinn varaði við hættunni á að úrræðið gæti unnið gegn 
markmiði sínu og hækkað fasteignaverð.

• Fjármálaráð Bretlands (e. Office of Budget Responsibility) taldi að úrræðið 
myndi líklega hækka fasteignaverð.

Hafa ber í huga að sá grundvallarmunur var á Help to Buy samanborið við 
hlutdeildarlánin að ríkisábyrgð var á hluta fyrsta veðláns en sú ríkisábyrgð var afnumin 
árið 2017.

Nú þegar 7 ár eru liðin frá gildistöku Help to Buy er komin ágæt reynsla á kerfið. Þrátt 
fyrir að Help to Buy hafi náð einu markmiði sínu, sem var að fjölga íbúðum og koma 
byggingariðnaðinum aftur á skrið eftir efnahagskreppuna 2008, þá eru stjórnvöld 
þessara landa sammála um að úrræðið sé of almennt og standi til boða fyrir marga 
sem þurfa ekki á því að halda.

2

https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/economic-focus-does-anyone-think-help-to-buy-is-a-good-idea-8849839.html
https://www.ft.com/content/6f8c2d50-30f3-11e3-b478-00144feab7de


England
Í september árið 2019 birti neðri deild breska þingsins skýrslu um hlutdeildarlánin (e. 
Equity loan scheme). Niðurstaða skýrslunnar var að þrátt fyrir úrræðið hafi verið 
framlengt og að útgjöld til þess séu áttfalt hærri en upphaflega stóð til er ávinningur 
framlengingar úrræðisins óljós. Markmið úrræðisins um að auka framboð af nýju 
íbúðarhúsnæði og efla byggingargeirann gekk eftir. Ráðuneyti málaflokksins metur að 
úrræðið hafi fjölgað íbúðum um 14% frá 2013. En þrátt fyrir að tekist hafi að fjölga 
íbúðum með hjálp þessa úrræðis töldu 63% sem nýttu sér það að þau hefðu getað 
keypt sér íbúð án Help to Buy.

Skotland
Þann 11. júní síðastliðinn birti ríkisstjórn Skotlands matsskýrslu á þremur úrræðum 
Help to Buy (HtB) og tveimur öðrum. Þar gekk markmið HtB um að fjölga ódýrum 
íbúðum eftir og verð á HtB íbúðum hefur verið lægra en meðalverð íbúða í Skotlandi. 
En HtB íbúðir voru samt sem áður 20% dýrari en meðalverð íbúða fyrstu kaupenda. Þá 
töldu 56% þeirra, sem keyptu íbúð með hjálp HtB, sig hafa getað keypt íbúð án 
úrræðisins.

Þá gaf Miðstöð efnahagslegs árangurs (e. Centre fo r Economic Performance) hjá 
London School of Economics and Political Science út skýrslu í mars á þessu ári um mat 
á efnahagslegum áhrifum Help to Buy. Niðurstaða þeirrar rannsóknar var eftirfarandi: 

We find that HtB increased house prices by more than the expectedpresent 
value of the implied interest rate subsidy and had no discernible effect on 
construction volumes in the Greater London Authority (GLA), where 
housing supply is subject to severe long-run constraints and housing is 
already extremely unaffordable. HtB did increase construction numbers 
without affecting prices near the English/Welsh border, an area with less 
binding supply constraints and comparably affordable housing. HtB also 
led to bunching of newly built units below the price threshold, building of 
smaller new units and an improvement in the financial performance of 
developers. We conclude that credit expansion policies such as HtB may be 
ineffective in tightly supply constrained and already unaffordable areas.

Með þeim skilyrðum sem frumvarpið gerir ráð fyrir eru líkur á því að sérstakur 
markaður skapist fyrir hludeildarlánsíbúðir sem seldar verði á hærra verði en aðrar 
íbúðir fyrstu kaupanda, eins og raunin varð í Skotlandi.

3. Stuðningskerfi sem óvíst er að skili tilætluðum árangri
Í 6. tl. b-liðar 2. gr. frumvarpsins segir að lán sem kemur á undan hlutdeildarláni í 
veðröð skuli að jafnaði ekki vera til lengri tíma en 25 ára. Heimilt er að veita undanþágu 
frá þessu skilyrði taki umsækjandi óverðtryggt lán, sbr. 2. mgr. b-liðar 2. gr. 
frumvarpsins. Markhópur hlutdeildarlánanna, ungt fólk og tekjulágir, eru líklegastir til 
að taka 40 ára lán enda er greiðslubyrði þeirra lægri . Óverðtryggð lán hafa einnig hærri 
greiðslubyrði en verðtryggð og því ólíklegt að undanþágan nýtist markhópnum. Til
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þess að úrræðið nýtist sem best ætti að afnema þessi skilyrði. Loks er óljóst hvað felst 
í því að lántími sé að jafnaði til 25 ára.

Frumvarpið er því ekki til þess fallið að hjálpa tekjulágum að standast greiðslumat 
heldur þvert á móti gera þeim erfiðara fyrir. Skilyrði um 25 ára hámarkslán gerir 
tekjulágum erfiðara fyrir að standast kröfur um að afborgun sé undir 40% af 
ráðstöfunartekjum.

Samkvæmt greinargerð frumvarpsins eiga hlutdeildarlánin fyrst og fremst að gagnast 
þeim sem eru í 4.-7. tekjutíund sem samkvæmt skilgreiningu teljast til millitekjufólks 
fremur en tekjulágs. Samkvæmt töflu 5 í greinargerð frumvarpsins eru það einmitt þær 
tekjutíundir sem fá mestan húsnæðisstuðning. Ef stjórnvöld telja að þau sem falli undir 
þessar tekjutíundir þurfi aukinn húsnæðisstuðning gefur það til kynna að núverandi 
stuðningskerfi virki ekki sem skildi.

Það er því töluverð hætta á því að hlutdeildarlánin gagnist fyrst og fremst þeim sem 
þurfa minnst á þeim að halda. Húsnæðisstuðningi hins opinbera væri mikið betur varið 
til þeirra sem sannarlega þurfa á honum að halda.

Með i-lið breytingatillögu velferðarnefndar er lagt til að 5. mgr. c-liðar 2. gr. falli brott 
þar sem kveðið er á um að lántaki skuli greiða Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vexti 
af hlutdeildarlánum hafi lántaki verið yfir tekjumörkum síðastliðin þrjú ár. Að mati SA 
er mikilvægt að hlutdeildarlánin nýtist fyrst og fremst þeim sem á þurfa að halda. Því 
þarf að vera til staðar úrræði sem lánveitandi getur gripið til ef lántaki uppfyllir ekki 
lengur skilyrði frumvarpsins. Ef nefndin telur að vaxtagreiðslur séu ekki vænlegur 
kostur má sjá fyrir sér aðrar leiðir, t.d. lántaki hefji endurgreiðslu lána fyrr en ella. Ef 
engar afleiðingar eru þó lántaki fari yfir tekjumörk frumvarpsins verða hlutdeildarlánin 
hagkvæmur kostur fyrir alla sem eru undir tekjumörkum í styttri tíma, t.d. nýútskrifaða 
háskólanema sem hafa alla burði til þess að eignast íbúð án aðkomu ríkisins.

4. Samantekt
Samtök atvinnulífsins telja enn að vinna þurfi frumvarpið betur áður en það verður að 
lögum. Markmiðið er gott en framkvæmdin skilur eftir of margar ósvaraðar 
spurningar. Læra þarf af reynslu annarra ríkja og koma í veg fyrir að stuðningur af 
þessu tagi þrýsti upp húsnæðisverði og gagnist fyrst og fremst þeim sem þurfa lítið eða 
ekkert á því að halda.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins

Heiðrún Björk Gísladóttir
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