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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 319. mál

Fjárm álaeftirlitið v ísar til tölvubréfs nefndasviðs Alþingis, dags. 14. nóvem ber sl., þar sem óskað 
var um sagnar um frumvarp til laga um Húsnæðis- og m annvirkjastofnun. F járm álaeftirlitið þakkar 
velferðarnefnd fyrir að veita eftirlitinu tæ kifæ ri til að koma sjónarm iðum  sínum um frumvarpið á 
fram færi.

Eins og rakið er í umsögn F járm álaeftirlitsins um frumvarp til laga um úrvinnslu eigna og skulda 
ÍL-sjóðs vegna uppsafnaðs vanda íbúðalánasjóðs er ljó st að íbúðalánasjóður á við mikinn 
fjárhagsvanda að stríða. Svo sem  kunnugt er stafar vandinn einkum af uppgreiðslum  á eldri lánum 
sjóðsins og því að v erðb réf útgefin af sjóðnum  eru ekki uppgreiðanleg. Sam hliða þessu hefur 
lánastarfsem i íbúðalánasjóðs dregist hratt saman, en ýmis önnur starfsem i sjóðsins hefur aukist, 
t.d. rannsóknir á húsnæ ðism arkaði, um sjón með opinberum  húsnæ ðisstuðningi og veiting 
félagslegra húsnæ ðislána.

Með hliðsjón af þeirri stöðu sem  nú er uppi telu r Fjárm álaeftirlitið skynsam legt að fara þá leið sem  
ráðherra stingur h ér upp á og skilja að eldri lánastarfsem i frá annarri starfsem i sjóðsins. 
Sam kvæ m t frumvarpinu verður hvorki Húsnæðis- og m annvirkjastofnun né ÍL-sjóður undir 
eftirliti F járm álaeftirlitsins og telu r eftirlitið ekki tilefni til að gera athugasem d við þá fyrirætlan.

Að þessu sögðu vill Fjárm álaeftirlitið benda á að áfram  virðist gert ráð fyrir því að lánað verði til 
leigufélaga sem  ekki eru rekin í hagnaðarskyni, sbr. 33. gr. núgildandi laga um húsnæðismál. Við 
eftirlit s itt m eð íbúðalánasjóði hefur Fjárm álaeftirlitið orðið þess áskynja að um ræ tt ákvæði 
veldur erfiðleikum  í framkvæmd, enda hefur reynst erfitt að afm arka hvort félag sé í reynd rekið 
í hagnaðarskyni. Þannig hafa komið upp mál þar sem tiltekin ákvæði í samþykktum félags hafa 
verið talin valda því að félagið uppfylli skilyrðið um að vera ekki rekið í hagnaðarskyni. Stuttu eftir 
endurfjárm ögnun lánanna hefur ákvæðum sam þykktanna verið breytt á þann veg að augljóst er 
að þau eru rekin í hagnaðarskyni. Sem dæmi um þetta vandamál vísast til gagnsæistilkynningar 
F járm álaeftirlitsins 29. septem ber 2 0 1 7 .

í greinargerð m eð frumvarpi þessu kem ur fram að ekki séu lagðar til efnisbreytingar á 3. þætti 
laga um húsnæ ðism ál þar sem  fjallað er um húsnæðislán. Hins vegar standi nú fyrir dyrum 
heildarendurskoðun á ákvæðum laga um húsnæðism ál um húsnæ ðislán þar sem  ábending 
F járm álaeftirlitsins verði tekin til skoðunar. F járm álaeftirlitið telur brýnt að framangreind 
endurskoðun hefjist sem allra fyrst
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