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Efni: Breytingar á lögum um húsnæðismál - 849. mál 145. Iþ.

Vísað er til tölvupósts nefndasviðs Alþingis, dags. 8. september sl., þar sem ofangreint 
þingmál var senttil umsagnar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Almennt um frumvarpið

Frumvarpið er liður í innleiðingu á framtíðarskipan húsnæðismála og varðar fyrst og 
fremst breytt hlutverk íbúðalánasjóðs (ÍLS) til samræmis við ákvæði laga um 
stofnframlög ríkis og sveitarfélaga. Þá er í frumvarpinu skerpt á hlutverki ÍLS, 
sveitarfélaga, ráðuneytisins og Alþingis hvað varðar stefnumótun og áætlanagerð í 
húsnæðismálum.

Frumvarpið mun hafa áhrif á fjárhag og stjórnsýslu sveitarfélaga eins og vikið er að í 
fylgiskjali III með þingmálinu. Veigameira hlutverk við gerð og framkvæmd 
húsnæðisáætlana kallar á aukna vinnu sem mögulega gæti mælst í allmörgum 
mannárum fyrir sveitarfélögin í heild. Þar sem reiknað er með að húsnæðisáætlanir séu 
gerðar til fjögurra ára í senn kann að vera misjafnt hversu mikil viðbótarvinna fellur til, 
sérstaklega við greiningar sem reikna má með að sé endurteknar á nokkurra ára fresti.

Ágætt samstarf hefur náðst milli ríkis og sveitarfélaga um innleiðingu á breyttri skipan 
húsnæðismála sem unnið er að meðal annars á grundvelli samkomulags frá 31. maí sl. 
(sjá meðf. afrit). í 7. gr. samkomulagsins er samráðsnefnd falið að fylgjast með því 
hvernig gengur að ná markmiðum laga er varða framtíðarskipan húsnæðismála. 
Farvegur er því til staðar fyrir vöktun og greiningu á fjárhagslegum áhrifum 
fyrirliggjandi frumvarps.

Athugasemdir við einstakar greinar

1. gr. frv.: Tilgangur og markmið (1. gr. laganna)

Tillaga frumvarpsins gengur út á að tilvísun til lánveitinga og skipulags húsnæðismála 
verði felld út úr markmiðsgrein laganna. í greinargerð er tillagan rökstudd með með 
því „að undirstrika þá breytingu sem stefnt er að í starfsemi sjóðsins, að færa áherslur 
hans frá lánveitingum á almennum markaði og auka áherslu á félagslegt hlutverk hans, 
stefnumörkun og greiningu."

Eins og skýrlega kemur fram f frumvarpinu mun ÍLS gegna veigamiklu hlutverki til 
framtíðar við að tryggja jafnt aðgengi landsmanna að lánsfjármögnun, einkum við 
nýbyggingu íbúðarhúsnæðis. Af þeirri ástæðu er sambandið ekki sammála því að fella 
eigi út tilvísun til lánveitinga í markmiðsgrein laganna. Mælst er til þess að greinin 
verði látin standa óbreytt.

10. gr. frv.: Staða húsnæðismála í stjórnskipulagi sveitarfélaga (13. gr. laganna)

í frumvarpinu er lagt til að reglur sveitarstjórnarlaga gildi um stöðu húsnæðismála í 
stjórnkerfi sveitarfélaga. Sveitarstjórn geti valið að skipa sérstaka húsnæðisnefnd.
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Kveðið verði á um samráð sveitarfélaga þar sem aðstæður kalla á samhæfingu, m.a. 
þar sem um sameiginleg atvinnusvæði er að ræða.

Að mati sambandsins eru þessi ákvæði eðlileg og í samræmi við þá þróun sem átt 
hefur sér stað. Sveitarfélög hafa víðast hvar horfið frá því að starfrækja sérstakar 
húsnæðisnefndir og fundið húsnæðismálum annan vettvang innan stjórnsýslunnar. 
Byggðarráð koma að ákvörðunum og áætlanagerð um íbúðarhúsnæði á vegum 
sveitarfélaganna sjálfra í samræmi við þá fjármála- og eignastýringu sem byggðarráðin 
hafa með höndum. Þá eiga félagsmála- og velferðarráð víða aðkomu að 
málaflokknum.

11. gr. frv.: Lögbundin verkefni sveitarfélaga (14. gr. laganna)

Lagt er til að lögbundnum verkefnum sveitarfélaga verði lýst með nákvæmari hætti en í 
gildandi lögum. Verkefnum er skipt upp í fleiri þætti m.a. að í gerð húsnæðisáætlana 
felist annars vegar greiningarvinna og hins vegar úrvinnsla. Þá er endurskoðun áætlana 
tilgreind sem sérstakur verkþáttur.

Gerð húsnæðisáætlana er hluti af lögbundnu hlutverki sveitarfélaga skv. gildandi 
lögum. Verkefninu hefur hins vegar ekki verið sinnt sem skyldi, m.a. þar sem skort 
hefur á skýr viðmið um þá miðlægu gagnaöflun og upplýsingamiðlun sem ÍLS á að 
hafa með höndum samkvæmt gildandi lögum.

Afar brýnt er að gera gangskör í öflun, miðlun og greiningu upplýsinga um 
húsnæðismál samhliða innleiðingu á framtíðarskipan húsnæðismála. í frumvarpinu er 
kveðið skýrt á um hlutverk ÍLS hvað þetta varðar, sbr. m.a. 2. og 3. tölul. nýrrar 6. gr. 
a. Nauðsynlegt er að tryggja sjóðnum framlög á fjárlögum til þess að byggja upp 
gagnasafn á sviði húsnæðismála, með áherslu á þarfagreiningar.

Stjórnendur skipulags- og mannvirkjamála innan sveitarfélags munu koma að slíkum 
greiningum í tengslum við gerð aðalskipulags og stjórnendur félagsþjónustu eru 
almennt f góðri stöðu til þess að meta þörf fyrir íbúðarhúsnæði á vegum 
sveitarfélagsins.

Á hinn bóginn þarf að huga sérstaklega að greiningu á eftirspurnarhlið markaðar fyrir 
leiguíbúðir á mismunandi svæðum landsins, sérstaklega þar sem atvinnusvæði teygja 
sig yfir sveitarfélagamörk. Við þær aðstæður er um að ræða miðlægt verkefni fremur 
en verkefni hvers sveitarfélags fyrir sig og viðbúið að greiningarvinnan verði unnin af 
sjálfstætt starfandi sérfræðingum eða ráðgjafarfyrirtækjum.

í trausti þess að ÍLS verði gert kleift að sinna slíkum miðlægum verkefnum gerir 
sambandið ekki tillögur til breytinga á þessari grein frumvarpsins og þeirri útlistun á 
lögbundum verkefna sveitarfélaga sem þar kemur fram.

14. gr. frv.: Lán til sveitarfélaga (15. gr. laganna)

Lagt er til að lánaflokkar, sem nú eru í reglugerð á grundvelli 16. gr., verði fluttir í 15. 
gr. laganna sem lýsi þá hinum þremur framtíðarlánaflokkum ÍLS með tæmandi hætti.

Tveir af þremur lánaflokkum hafa beina þýðingu fyrir sveitarfélögin, annars vegar um 
lán til byggingar, endurbóta eða kaupa á þjónustustofnunum eða húsnæðisúrræðum 
og hins vegar til byggingar, kaupa eða endurbóta á íbúðarhúsnæði til útleigu. Þar sem 
lánaflokkamir voru áður ákveðnir með reglugerð mun breytingin ekki hafa áhrif á 
fjárhag sveitarfélaga.
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Nauftsynlegt er hins vegar að árétta í samhengi við tillöguna að þegar um er að ræða 
sérstök húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk og aldraða, þá felur slík uppbygging í sér 
annars vcgar íbúðarhúsnæði (þ.e. einkarými) en hins vegar viðbótarrými vegna þeirrar 
þjónustu sem veitt er í úrræðinu (starfsmannarými, aukarými vegna fötlunar). Nánari 
reglur (m.a. um rýmisstærðir o.fl.) verða að endurspegla þessa tvískiptingu eigi 
lánaflokkurinn að geta komið sveitarfélögum að gagni.

Samantekt

Sambandið styður fyrir sitt leyti að tillögur frumvarpsins nái fram að ganga og hvetur til 
þess að málið hljóti afgreiðslu fyrir þingfrestun. Jafnframt er lögð áhersla á að 
greiningarvinna, einkum hvað varðar eftirspurn eftir leiguhúsnæði á mismunandi 
stöðum landsins, verði miðlægt verkefni fbúðalánasjóðs.

Virðingarfyllst 
SAM IíAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Afrit: Samkomulag rfkisstjórnar íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 31. maí 2016



Ríkisstjórn Islands annars vegar o g  Samband íslenskra sveitarfélaga hins vegar gera
með sér svohljóðandi

SAMKOMULAG

um endurskoðaða verka- og kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga vegna 
breytinga á fyrirkomulagi húsnæðisstuðnings við leigjendur

og
leiðbeinandi reglur velferðarráðuneytisins um sérstakan húsnæðisstuðning og 

úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis svcitarfélaga.

1. gr.
Markmið.

Markmið samkomulags þessa er að kveða á um endurskoðað verka- og 
kostnaðarskiptingarsamkomulag milli ríkis og sveitarfélaga vegna breytinga á fyrirkomulagi 
húsnæðisstuðnings við leigjendur við gildístöku laga um húsnæðisbætur ásamt því að stuðla 
að samræmi á milli reglna sveitarfélaga um sérstakan húsnæðisstuðníng og úthlutun 
félagslegs íbúðarhúsnæðis á vegum sveitarfélaga samkvæmt XII. kafla laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum.

2. gr.
Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga vegna húsnœðisstuðnings við leigjendur.

Ríkið skal annast framkvæmd almenns húsnæðisstuðnings við leigjendur samkvæmt 
lögum um húsnæðisbætur.

Sveitarfélög skulu annast framkvæmd sérstaks húsnæðisstuðnings samkvæmt lögum um 
félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum.

3.gr.
Kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga vegna húsnæðisstuðnings við leigfendur.

Kostnaður, þar á meðal umsýslukostnaður, vegna almenns húsnæðisstuðníngs við 
leigjendur á grundvelli laga um húsnæðisbætur greiðist úr nkissjóði.

Kostnaður, þar á meðal umsýslukostnaður, vegna sérstaks húsnæðisstuðnings á 
grandvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga greiðist af sveitarfélögum, þar á meðal 
kostnaður vegna sérstaks húsnæðisstuðnings til foreldra eða forsjáraðila bama yngri en 18 
ára sem hafa tímabundið aðsetur á heimavist eða námsgörðum að teknu tilliti til 
heildaraðstæðna fjölskyldnanna samkvæmt nánari útfærslu aðila þessa samkomulags.

4. gr.
Sérstakur húsnœðisstuðningur.

Sveitarfélög skulu veita íbúum, sem á þurfa að halda, sérstakan húsnæðisstuðning til að 
lækka greiðslubyrði vegna húsnæðiskostnaðar í samræmi við nánari reglur sem sveitarstjóm



Félags- og húsnæðismálaráðherra skal, að höfðu samráði við Samband íslenskra 
sveitarfélaga, gefa út leiðbeinandi reglur til sveitarstjórna um framkvæmd sérstaks 
húsnæðisstuðnings skv. 1. mgr. ásamt viðmiðunarfjárhæðum. Sveitarstjóm setur nánari 
reglur um húsnæðisstuðninginn á gmndvelli leiðbeininga ráðherra. Reglur sveitarstjómar 
skulu birtar í B-deild Stjómartíðínda.

5. gr.
Uthlutun félagslegs íbúðarhúsnœðis á vegum sveitarfélaga.

Sveitarfélög skulu setja sér reglur um úthlutun félagslegs íbúðarhúsnæðis skv. XII. kafla 
laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum, sem liafa það að markmiði að 
tryggja þeim sem á þurfa að halda félagslegt íbúðarhúsnæði og lágmarka biðtíma eftir slíku 
húsnæði eins og kostur er.

Félags- og húsnæðismálaráðherra skal, að höfðu samráði við Samband íslenskra 
sveitarfélaga, gefa út leiðbeinandi reglur til sveitarstjóma um úthlutun félagslegs 
íbúðarhúsnæðis skv. 1. mgr. Sveitarstjóm setur nánari reglur um úthlutun félagslegs 
íbúðarhúsnæðis á gmndvelli leiðbeininga ráðherra. Reglur sveitarstjómar skulu birtar í B- 
deild Stjómartíðinda.

6. gr.
Fjármögnun verkefha skv. 4. og 5. gr. samkomulagsins.

Breyting á kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna húsnæðisstuðníngs við 
leigj’endur samkvæmt 3. gr. samkomulags þessa skapar fjárhagslegt svigrúm hjá 
sveitarfélögum vegna útgjaldalækkunar þeirra á ársgmndvelli miðað við árslok 2016 er lög 
um húsnæðisbætur koma til framkvæmda. Aðilar samkomulagsins em sammála um að nýta 
skuli þetta svigrúm í þágu verkefna skv. 4. og 5. gr. samkomulagsins, í a.m.k. þrjú ár frá 
gildistöku þess, til viðbótar við aðra fjármuni sem þau nýta til þessara verkefna.

7. gr.
Samráðsnefrid.

A gildistíma samkomulags þessa skal starfa samráðsnefnd um vöktun og greiningu á 
áhriíiim samkomulagsins, þar á meðal fjárhagslegum áhrifum. Nefndin skal skipuð fjómm 
fulltrúum, tveimur samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga, einum 
samkvæmt tilnefningu fjármála- og efnahagsráðherra og einum samkvæmt tilnefningu 
félags- og húsnæðismálaráðherra, sem skal vera formaður nefndarinnar.

Samráðsnefndin skal fylgjast með hvemig markmiðum laga er varða framtíðarskipan 
húsnæðismála er náð, með útgáfu stjómvaldsfyrirmæla og annarri stjómsýsluframkvæmd og 
meta fjárhagsleg áhrif þeirra gagnvart sveitarfélögum. Nefndin skal setja fram ábendingar 
eða tillögur um úrbætur þegar tilefni er til. Enn fremur skal nefndin sérstaklega fjalla um 
verkefiii samkvæmt samkomulagi þessu, þ.e. þróun á sérstökum húsnæðisstuðningi 
sveitarfélaga og uppbyggingu á félagslegu íbúðarhúsnæði til úthlutunar á gmndvelli 
lögákveðinna markmiða. Þá skal nefndin fylgjast með almennu framboði íbúðarhúsnæðis í 
sveitarfélögum, þar með talið skipulagsmálum og framboði á lóðum á gmndvelli upplýsinga 
frá þar til bæmm aðilum. Nefndin skal skila árlegri skýrslu til félags- og 
húsnæðismálaráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Tilnefningaraðilar skulu bera 
kostnað vegna fulltrúa sinna í nefndinni.



8. gr.
Mat á nýtingu fjárhagslegs svigrúms.

Að þrernur árum liðnum frá gildistöku samkomulags þessa skal fara fram mat á framkvæmd
4. og 5. gr., þar á meðal hvemig svigrúm skv. 6. gr. hafi vcrið nýtt í þágu verkefna skv. 
samkomulagi þessu. Matið skal byggt á greiningum og öðrum niðurstöðum samráðsnefndar. 
Nefndin skal koma sér saman um viðmið miðað við stöðuna við árslok 2016 svo unnt sé að 
meta þróun þessara mála hjá sveitarfélögum. Leiði matið í ljós þá niðurstöðu að sveitarfélög 
hafí nýtt hið fjárhagslega svigrúm skv. 6. gr. til framkvæmdar 4. og 5. gr. samkomulagsins 
skulu fjármunir skv. 6. gr. áfram nýtast þeim til þeirrar framkvæmdar.

9. gr.
Gildistaka.

Samkomulag þetta tekur gildi við gildistöku laga um húsnæðisbætur og skal endurskoðað 
að þremur árum liðnum frá gildistöku laganna.

Við gildistöku samkomulags þessa falla úr gildi eldri samkomulög um verka- og 
kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna húsnæðisstuðnings við leigjendur.

Reykjavík, 31. maí 2016.

<Ngló Ilarðardóttir
félags- og húsnœflismálaráðherra 

f.h. ríkisstjómar íslands

Karl Björnsson
frkstj. Sambands íslenskra sveitarfélay 

f.h. Sambands íslenskra sveitarfélagi
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