
Velferðarnefnd
Nefndarsvið skrifstofu Alþingis 
Austurstræti 8-10 
101 Reykjavík

21. ágúst 2020

Efni: Önnur umsögn VR um frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998 
(hlutdeildarlán), þingskjal x -  926. mál, drög að breytingartillögum.

VR fagnar framkomnum breytingum á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál nr. 
44/1998, dags. 14. ágúst 2020. Í fyrri umsögn VR um umrætt frumvarp, dags. 19. júní s.l. lögðum við 
áherslu á að með frumvarpinu næðist að uppfylla þau skilyrði sem lagt var upp með í 
Lífskjarasamningnum, sem stjórnvöld tóku þátt í að móta að stóru leyti. Með fyrirliggjandi 
breytingum færist frumvarpið nær því sem ætlast var til með því í Lífskjarasamningnum. VR telur þó 
brýnt að tekið verði út úr frumvarpinu tekjuviðmið lántaka og tryggt verði að lánin verði veitt á 2. 
veðrétti svo vilji samningsaðila nái að fullu fram að ganga.

Frumvarpið felur bæði í sér mikilvægar kjarabætur fyrir félagsmenn VR og hvata fyrir byggingaraðila 
að byggja húsnæði sem hentar tekjulágum einstaklingum og fjölskyldum. Félagið fagnar því að fallið 
hafi verið frá því að lánin beri vexti, enda flokkast úrræðið undir eiginfjárfjármögnun frá hendi hins 
opinbera, að fyrirmynd Breta, þar sem heimtur á eiginfjárbrúarlánum hafa verið bæði góðar og 
skjótar. Endurgreiðslur á slíkum lánum þar í landi hafa verið að jafnaði eftir 5 ár en í ljósi þróunar 
fasteignaverðs á Íslandi a.m.k. undanfarinn aldarfjórðung, má búast við því að hlutdeildarlánin muni 
skila góðri ávöxtun til ríkisins. Af sömu sökum má áætla að hlutdeildarlán muni verða sjálfbær innan 
tíðar þar sem reynsla Breta sýnir að lán þessi greiðast hratt upp vegna þess að fyrstu kaupendur 
stækka yfirleitt fljótlega við sig eftir fyrstu kaup.

Í frumvarpinu er kveðið á um að heildartekjur einstaklinga þurfi að vera lægri en 7.560 þús. á 
ársgrunni (630 þús. að meðaltali á mánuði), til að geta nýtt sér hlutdeildarlánin, en að tekjur hjóna 
skuli miðast við 440 þús. krónum hjá hvoru um sig, eða heildartekjur alls 10.560 þús. á ári eða lægri. 
Þessi tekjumörk eru of lág og þarf að fella út eða hækka umtalsvert. Sé litið til félagsmanna VR á 
aldrinum 25 -  30 ára þýðir ákvæðið um tekjuviðmið að yfir 70%* þeirra geta ekki nýtt sér þetta 
úrræði til að eignast eigið húsnæði. Almenn skilyrði lánanna, sem eru tölusett í 6 liðum sbr. 29. gr. b), 
munu leiða til þess að lánin verða aðeins veitt þeim sem þurfa á þeim að halda, á meðan lögbundin 
tekjuviðmið tekna útiloka marga, sem þó þurfa á úrræðinu að halda, einkum þegar tekið er tillit til 
örrar þróunar verðs á fasteignamarkaði, eins og verið hefur, jafnvel þegar verð á öðrum mörkuðum 
hafa staðið í stað, eða þeir lækkað. Þá kallar lögfest tekjuviðmið á aukna stjórnsýslu, heimild 
ráðherra til að veita undanþágu frá viðmiðum, árlega endurskoðun og fleira sem leiðir til óskilvirkni 
úrræðisins.

Tryggja þarf með lögum að lánin séu veitt á öðrum veðrétti, en ekki þriðja eða þaðan af neðar enda 
veitir slík lagaboðun aðhald gagnvart fjármálastofnunum, sem ella hefðu svigrúm til að verðleggja lán

1 H ér er gert ráð fyrir bam lausum , fullvinnandi einstaklingum , giftum /í sam búð sem og sam bæ rilegum  launum  m aka.
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sín með mismunandi hætti og þannig dregið til sín hluta ábatans sem löggjafinn ætlar að veita 
fjölskyldum en ekki fjármálafyrirtækjum. Þannig verði traust á úrræðinu byggt upp, með einfaldri 
útfærslu sem kallar á einfalda og gagnsæja lánafyrirgreiðslu þriðja aðila. Þá er einnig komið í veg fyrir 
að lántakandinn sjálfur hafi svigrúm til að auka skuldsetningu húsnæðisins, með hækkandi 
fasteignaverði, á kostnað aukinnar áhættu ríkisins.

VR telur að með eftirfarandi breytingum uppfylli hlutdeildarlánin þau skilyrði sem lagt var upp með í 
Lífskjarasamningi aðila vinnumarkaðarins og ríkisins um að auðvelda fólki íbúðarkaup, auka breidd á 
framboði íbúðarhúsnæðis með byggingu hagkvæmra íbúðareininga fyrir þann hóp fólks sem 
höllustum fæti standa á húsnæðismarkaði eins og sakir standa:

1) Fallið verði frá lögboðnum tekjuviðmiðunum í frumvarpinu
2) Lögboðið að hlutdeildarlánin verði aðeins veitt á 2. veðrétti

Með vinsemd og virðingu,

Ragnar Þór Ingólfsson 
Formaður VR
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