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Fulltrúar fjármála- og efnahagsráðuneytisins og félagsmálaráðuneytisins hafa fundað vegna þeirra 
athugasemda sem fTam koma í umsögn fjármála- og efnahagsráðuneytisins, dags. 25. ágúst sl., til 
velferðarnefndar Alþingis, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998 
(hlutdeildarlán). Með minnisblaði þessu er brugðist við athugasemdum sem þar voru settar fram og 
gerðar tillögur að breytingum á frumvarpinu.

Mat á áhrifum frumvarpsins á ríkissjóð.
Í áhrifamatskafla frumvarpsins er gert ráð fyrir ríkið fjármagni allt að 20% með hlutdeildarláni af 
kaupverði sem endurgreiðist við sölu íbúðarinnar eða í síðasta lagi eftir 25 ár. Kaupandi leggur fram 
5% eigið fé a f  kaupverði og loks lánar lánastofnun 75% af kaupverði. Hjá tekjulægri einstaklingum 
væri heimilt að fara í allt að 30% hlutdeildarlán á móti 5% eigin fé og láni að lágmarki 65% eða hærra 
e f  umsækjandi ræður við greiðslubyrði hærra láns. Gert er ráð fyrir að úrræðið standi til boða í 10 ár og 
verði á þeim tíma endurmetið árlega m.t.t. umfangs og þarfar í samræmi við stöðu á fasteignamarkaði 
á hverjum tíma. Við mat á áhrifum var miðað við að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (í gegnum 
Húsnæðissjóð) verði heimilt að lána samtals fyrir 4 ma.kr. á ári eða 40 ma.kr. á 10 ára tímabili en 
umfang úrræðisins verður ákvarðað á fjárlögum ár hvert. Áætlað er að slík fjárhæð gæti dugað fyrir 
kaupum á um 400 íbúðum á ári eða 4.000 íbúðum samanlagt á tímabilinu. Gengið er út frá því að 
ríkissjóður gefi út skuldabréf sem eru endurlánuð til fjármögnunar á hlutdeildarlánum og að Húsnæðis- 
og mannvirkjastofnun láni svo til einstaklinga en þau lán eru afborgunar- og vaxtalaus.

Kostnaður ríkissjóðs vegna þessara lánveitinga ræðst af nokkrum þáttum; umsýslukostnaði, 
fjármagnskostnaði, gjaldfærslu í formi félagslegra tilfærslna til heimila, mögulegu útlánatapi og loks 
ávinningi eða tapi sem ræðst af virðisbreytingum vegna breytinga á fasteignaverði. 
Félagsmálaráðuneytið fékk fyrirtækið Summu til að reikna út mat á áhrifum þessara kerfisbreytinga og 
byggir áhrifamatið á þeirri greiningu. Fjárhæðirnar hér á eftir eru miðaðar við heildarkostnað á líftíma 
lánanna þegar hann hefur verið núvirtur og dreift á þau 10 ár sem gert er ráð fyrir að úrræðið verði virkt.

Veigaminnsti kostnaðurinn er umsýslukostnaður og er mat á honum jafnframt háð minnstri óvissu. 
Hann er áætlaður 0,6% af heildarútlánum sem svarar til um 90 milljóna kr. á ári.

Fjármagnskostnaður var áætlaður miðað við fjármögnunarkostnað ríkisins á skuldabréfamarkaði. Þegar 
matið var gert var miðað við 3,5% sem svarar til 520 m.kr. á ári. Frá þeim tíma hafa vextir á 
skuldabréfamarkaði á hinn bóginn lækkað en hér er þó engu að síður í varfærnisskyni áfram miðað við 
3,5% ávöxtunarkröfu.

Virðisþróun lánasafnsins ræðst annars vegar af útlánatapi og hins vegar af breytingum á höfuðstól 
skulda þar sem lán eru tengd fasteignaverði. Hvort tveggja er mjög háð þróun í efnahagslífi og áhrifa 
hennar á fasteignamarkaðinn. Til þess að leggja mat á þennan þátt voru búnar til sex sviðsmyndir af 
mögulegri þróun fasteignaverðs. Hverri sviðsmynd var gefið vægi út frá því hversu líklegar þær voru 
taldar og þannig fundin vænt virðisþróun lánasafnsins. Niðurstaðan var sú að virði lánasafnsins ykist 
um 380 m.kr. á ári.

Samantekið er niðurstaðan sú að væntur kostnaður sé 230 milljónir kr. á ári. Þær sviðsmyndir sem 
greindar voru gáfu allt frá 410 m.kr. ávinningi upp í 1.180 m.kr. kostnað. Niðurstaða matsins var
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jafnframt sú að það væru 90% líkur á að kostnaðurinn yrði minni en 1 ma. kr. á ári. Með hliðsjón af því 
var lagt til að lagður yrði 1 ma. kr. í varasjóð árlega til þess að ríkissjóður þyrfti ekki að bregðast við 
óvæntu tapi.

Til viðbótar við framangreind áhrif á afkomu ríkissjóðs er auk þess gert ráð fyrir að ríkissjóður muni 
þurfi að bókfæra árlega reiknaðar vaxtatekjur sem hann gefur eftir í formi félagslegra tilfærslna til 
heimila og eru gjaldfærðar. Þar um að ræða þann hluta fjármögnunarkostnaðar sem sparast hjá heimilum 
sem fá hlutdeildarlán en líta má á þann vaxtasparnað heimilanna sem beinan styrk frá ríkissjóði á sama 
hátt og t.d. vaxtabætur. Þessar færslur eru bókfærðar á tekju- og gjaldahlið ríkissjóðs en þeim fylgja 
engar greiðslur og hafa engin áhrif á afkomu ríkissjóðs. Miðað við 3,5% ávöxtunarkröfu þá gæti umfang 
þessara færslna numið 140 m.kr. á ári og ríflega 1 ma.kr. á ári uppsafnað í lok tímabilsins.

Áhrif á skuldastöðu ríkissjóðs myndu í fyrsta lagi samanstanda af jafnvirði útlána Húsnæðissjóðs sem 
endurlánuð yrðu frá ríkissjóði til Húsnæðissjóðs. Við mat á áhrifum frumvarpsins var gert ráð fyrir að 
útlán sjóðsins gætu orðið 4 ma.kr. á ári eða 40 ma.kr. á 10 ára tímabili. Ríkissjóður myndi fjármagna 
endurlán sín til sjóðsins með útgáfu ríkisskuldabréfa sem hefði bein áhrif á skuldir ríkissjóðs. Í öðru 
lagi er umsýslukostnaður áætlaður 90 m.kr. á ári eins og fram hefur komið. Útlánatap og hagnað eða 
tap vegna þróunar fasteignaverðs er áhættuþáttur sem gæti þurft að fjármagna til viðbótar þegar allt vatn 
hefur runnið til sjávar. Að lokum þyrfti að fjármagna vaxtagreiðslur vegna lántöku ríkissjóðs sem væru 
vaxandi yfir gildistíma úrræðanna. Á tíunda ári næmi áætlaður uppsafnaður vaxtakostnaður ríkissjóðs 
nálægt 8 ma.kr. miðað við 3,5% ávöxtunarkröfu og aukning skulda ríkissjóðs hátt í 50 ma.kr. Á móti 
kæmu uppgreiðslur húsnæðislána sem myndu draga úr þörf Húsnæðissjóðs á endurlánum úr ríkissjóði. 
Leiða má líkum að því að uppgreiðslur yrðu litlar á fyrstu árum úrræðisins en færu vaxandi. Endanleg 
áhrif á skuldir ríkissjóðs gætu því numið á bilinu 30-40 ma.kr.

Í greiningum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar var það metið svo að áhætta vegna lánveitinga á 
svæðum þar sem misvægi er milli byggingarkostnaðar og markaðsverðs íbúðarhúsnæðis væri ekki mikil 
í heildarsamhenginu. Í fyrsta lagi er lítið byggt á slíkum svæðum og því yrðu lánveitingar þar ekki 
miklar. Í öðru lagi er erfitt að meta hver þróun markaðsverðs verði á þessum svæðum en þó má leiða að 
því líkur að aukin umsvif á fasteignamarkaði, þ.m.t. nýbyggingarframkvæmdir, hafi jákvæð áhrif í þessa 
átt, með því að hækka fasteignaverð í átt að byggingarkostnaði. Aðstæður eru hins vegar það 
mismunandi milli svæða og sveitarfélaga að erfitt væri að setja einhverja eina tölu á áhættuna þar. Þá 
eru þær breytingar sem lagðar eru til hjá meiri hluta nefndarinnar, að opna á kaup á eldra húsnæði á 
þessum svæðum, að því gefnu að jafna megi ástandi þeirra til ástands nýrra íbúða, til þess fallnar að 
draga úr þessari áhættu þar sem ekki yrði þá lánað yfir markaðsverði.

Gerður er sá fyrirvari varðandi áhrifamatið að ennþá á eftir að ljúka við endanlega útfærslu þess þ.m.t. 
hvað varðar endurlán milli ríkissjóðs og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Þá er flokkun Húsnæðis- 
og mannvirkjastofnunar, Húsnæðissjóðs og ÍL-sjóðs einnig til skoðunar hjá Reikningsskilaráði ríkisins 
en þessi atriði kunna að hafa áhrif á það hvernig meðferðin verður í reikningshaldi og uppgjöri ríkisins.

Áhrif á efnahagslíf og fjármálastöðugleika
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 að umsækjandi uppfylli skilyrði 
fyrir því.

Þá er gert ráð fyrir þeirri breytingartillögu í tengslum við nefndarálit meiri hluta velferðarnefndar að 
við málsgreinina bætist ákvæði þess efnis að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skuli að jafnaði úthluta
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20% hlutdeildarlána ár hvert til kaupa á íbúðum á landsbyggðinni á svæðum þar sem misvægi er milli 
byggingarkostnaðar og markaðsverðs íbúðarhúsnæðis. Breytingarnar fela ekki í sér útvíkkun á úrræðinu 
um 20% frá því sem frumvarpið kvað á um heldur er hér verið að setja fram ákveðið viðmið um að 
landsbyggðinni sé tryggður skýrt tilgreindur hlutur í þeim lánaheimildum sem eru til útlánaflokksins 
hverju sinni. Þá sé ráðherra heimilt að setja nánari reglur um úthlutun hlutdeildarlána í reglugerð ef ætla 
má að fjárveitingar muni ekki anna eftirspurn eftir hlutdeildarlánum. Þannig er áfram lagt til grundvallar 
að umsóknir um hlutdeildarlán verði afgreiddar eftir því sem þær berast en ráðherra er veitt heimild til 
að setja úthlutunarreglur um hlutdeildarlán ef fyrirséð er að eftirspurn eftir hlutdeildarlánum verði meiri 
en heimildir í fjárlögum kveða á um ár hvert með það fyrir augum að dreifa úthlutun hlutdeildarlána 
jafnt yfir árið. Breytingin felur ekki í sér að ráðherra geti kveðið á um auknar heimildir til útlána heldur 
skal ráðherra setja reglur um hvernig skuli útdeila hlutdeildarlánum í samræmi við þær heimildir sem 
liggja fyrir í fjárlögum ár hvert.

Í ljósi athugasemda fjármála- og efnahagsráðuneytisins í fyrrgreindu minnisblaði er lagt til að 
eftirfarandi breyting verði gerð á frumvarpinu:

A eftir 1. málsl. á 7. mgr. a-liðar 2. gr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi:

Leita skal umsagnar fjármálastöðugleikanefndar Seðlabanka Íslands, skv. lögum nr. 92/2019, við 
endurskoðun heimilda til lánaflokksins í fjárlögum ár hvert.

Umfang úrræðisins og heimildir til breytingar
Í frumvarpi til laga um hlutdeildarlán er félags- og barnamálaráðherra veitt heimild til að kveða nánar 
á um skilyrði hlutdeildarlána, þ. á m. um tekjumörk lántaka, undanþágur frá þeim tekjumörkum vegna 
sérstakra aðstæðna umsækjenda vegna óvenju hás framfærslukostnaðar eða til handa þeim sem misstu 
húsnæði sitt við efnahagshrunið en hafa ekki getað safnað sér fé fyrir útborgun, hámarkskaupverð íbúða 
eftir herbergjafjölda, að herbergjafjöldi taki mið a f fjölskyldustærð, heimildir til að veita undanþágu frá 
skilyrði um 25 ára lágmarkslánstíma óverðtryggðs láns sem er á undan hlutdeildarláni í veðröð og 
endurgreiðslu hlutdeildarlána. Þar sem bent er á í minnisblaði fjármála- og efnahagsráðuneytisins að 
slíkar reglugerðarbreytingar geti haft áhrif á skuldbindingar ríkissjóðs og þjóðhags- og fjármálalegan 
stöðugleika er lagt til að eftirfarandi breyting verði gerð á frumvarpinu:

Við d-lið 2. gr. frumvarpsins bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Ráðherra skal leita umsagnar þess ráðherra sem fe r  með fjárreiður ríkisins og þess ráðherra sem fer  
með fjármálastöðugleika og málefni Seðlabanka Íslands um reglugerð um hlutdeildarlán og breytingar 
á henni.
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