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Umsögn um frumvarp til laga um almennar íbúðir.

(Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016.)

Almennt um frumvarpið:

Um nafn frumvarpsins : Frumvarp til laga um „almennar“ íbúðir.

Með hugtakinu „almennt“ er venjulega átt við eitthvað sem tengist alhliða eða alnota (e. 
General, d. Almen). Með almennu húsnæðisfrumvarpi ætti því að vera ætlað að leysa mun 
víðtækari vanda en núverandi frumvarp gefur efnislega til kynna.
Eftir yfirferð sjá Samtök leigjenda á Íslandi engar forsendur fyrir því að frumvarpið geti 
staðið undir slíku nafni, án þess að verulegar efnislegar breytingar og eða lagfæringar séu 
gerðar á frumvarpinu.

Með því að skilgreina sértækan og þröngan hóp, svokallaða : „efnaminni leigjendur“ er það 
skilningur SLÍ að það sé fyrir „tekjulága einstaklinga eða hjón“ og ætti því að heita „sérstakt“ 
frumvarp eða „tiltekið“ frumvarp , en alls ekki „Almennt eða alhliða“.

Sérstaklega verður að teljast ámælisvert að ekki skuli vera gert ráð fyrir að 
einstaklingar, félagasamtök, geti stofnað óhagnaðardrifin húsnæðissamvinnufélög um 
byggingu og rekstur leiguíbúða í eigin þágu, í meira eða minna samstarfi við ríki, 
sveitarfélög og/eða aðra velvildaraðila og notið stofnstyrkja til jafns við það 
stofnanaform sem sem frumvarp þetta einskorðast við.

Opinber þáttaka í fjármögnun húsnæðis fyrir einstaklinga og fjölskyldur er viðurkennd 
ráðstöfun. Bein og óbein eign opinberra aðila á húsnæði og hlut í húsnæði er umtalsverð í 
nokkrum löndum. Víða er eftirlit með leigumarkaði mjög virkt og takmarkanir á heimildum 
einstaklinga til að eiga og reka fjölda íbúða. Algengt er að samvinnufélög og sjálfseignarfélög 
sem stofnuð eru af almenningi í meira eða minna samstarfi við opinbera aðila séu stór aðili á 
leigumarkaði sem rekinn er án hagnaðarkröfu óháð efnahag leigjendanna.
Á sumum svæðum í Norður Evrópu er verulegur meirihluti almennra íbúða í fjölbýli í eigu 
slíkra félaga og aðgengilegar öllum sem kjósa og hafa efni á að standa undir raunkostnaði við 
rekstur húsnæðis.

Þetta frumvarp er á engan máta „almennt“ og/eða til þess fallið að leysa almennan 
húsnæðisvanda á leigumarkaði né heldur styður uppbyggingu á heilbrigðum leigumarkaði 
hvar almennur leiguréttur er valkostur, heldur er hér verið að búa til afbrigði við hefbundið



félagslegt húsnæðiskerfi sveitarfélaganna hvar húsnæði er ráðstafað til einstaklinga og 
fjölskyldna samkvæmt formlegum viðmiðum. Í stuttu máli: Allskonar fyrir aumingja.

Efnislegar athugasemdir:

Athugasemdir Samtaka leigjenda á Íslandi (SLI) er að finna hér að neðan; í þeim tilvikum þar 
sem samtökin gera tillögu um breytingar á væntanlegum lagatexta í frumvarpsdrögum þessum 
eru þær feitletraðar til hagræðis.

(Til að hægðarauka eru athugasemdir samtakanna hafðar í bláum lit.)

Athugasemdir koma fram eftir: 1.gr., 2.gr., 4.gr., 11.gr., 12.gr., 17.gr., 20.gr., og 31.gr.

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

1. gr.
Markmið og gildissvið.

Markmið laga þessara er að bæta húsnæðisöryggi efnaminni fjölskyldna og einstaklinga 
með því að auka aðgengi að öruggu og viðeigandi íbúðarhúsnæði til leigu og tryggja að 
húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda. Í því skyni skulu ríki og 
sveitarfélög veita stofnframlög til byggingar og kaupa á almennum íbúðum til að stuðla að því 
að í boði verði leiguíbúðir á viðráðanlegu verði fyrir þá sem þurfa á því að halda, þ.m.t. fyrir 
námsmenn, ungt fólk, aldraða, fatlað fólk og fólk sem ekki er fært um að sjá sér fyrir húsnæði 
sökum félagslegra aðstæðna eða verulegs fjárhagsvanda.

Lög þessi gilda um fjármögnun, rekstur og úthlutun á almennum íbúðum sem eru 
fjármagnaðar að hluta með stofnframlögum ríkis og sveitarfélaga.

Bennt er á að nú þegar gilda lög og reglugerðir um námsmenn, ungt fólk, aldraða, fatlað fólk 
og fólk sem ekki er fært um að sjá sér fyrir húsnæði sökum félagslegra aðstæðna eða verulegs 
fjárhagsvanda. Nýjungin er; efnaminni fjölskyldur og einstaklingar (nánar síðar).

2. gr.
Skilgreiningar.

Í lögum þessum er merking orða sem hér segir:
1. Almennar íbúðir: Íbúðarhúsnæði sem stofnframlag hefur verið veitt vegna og er í eigu 

aðila skv. 1. og 2. mgr. 12. gr. og er leigt efnaminni leigjendum á viðráðanlegu verði.
2. Almennt íbúðafélag: Sjálfseignarstofnun sem fengið hefur leyfi ráðherra til að byggja 

eða kaupa, eiga og hafa umsjón með rekstri og viðhaldi almennra íbúða og er falið að veita 
þjónustu í almannaþágu samkvæmt lögum þessum.

3. Áfangi: Áfangi tekur til allra þeirra almennu íbúða sem aðila skv. 1. og 2. mgr. 12. gr. 
hefur á síðustu tólf mánuðum verið veitt stofnframlag vegna.

4. Efnaminni leigjendur: Einstaklingur eða fjölskylda sem hefur tekjur og á eignir sem 
eru undir ákveðnum mörkum, sbr. 12. gr., við upphaf leigutíma.

5. Íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga: Íbúðarhúsnæði sem sveitarfélög úthluta og er 
ætlað þeim sem sveitarfélögum ber sérstök lagaskylda til að veita úrlausn í húsnæðismálum, 
svo sem vegna fötlunar eða geðfötlunar eða þeir eru ekki á annan hátt færir um að sjá sér fyrir 
húsnæði sökum lágra tekna, þungrar framfærslubyrði eða annarra félagslegra aðstæðna.



6. Stofnframlag ríkisins: Beint framlag eða vaxtaniðurgreiðsla sem Íbúðalánasjóður veitir 
aðilum skv. 1. og 2. mgr. 12. gr., sem jafnframt fá stofnframlag sveitarfélags, til kaupa eða 
byggingar á almennum íbúðum.

7. Stofnframlag sveitarfélags: Framlag sem sveitarfélag veitir aðilum skv. 1. og 2. mgr.
12. gr., er jafnframt fá stofnframlag ríkisins, til kaupa eða byggingar á almennum íbúðum.

8. Stofnvirði almennra íbúða: Kostnaðarverð íbúðarhúsnæðis, þ.e. kaupverð ásamt
kostnaði við nauðsynlegar endurbætur í upphafi áður en íbúðin fer í útleigu eða 
byggingarkostnaður að viðbættu verði lóðar og fjármagnskostnaði á byggingartíma.

Alvarleg athugasemd er gerð við notkun orðsins „almenn“ þar sem nokkuð víðtækt hugtak er 
notað til að skilgreina fremur þröngan hóp á leigumarkaðinum : „efnaminni leigjendur“. 
Samkvæmt frumvarpinu er „efnaminni leigjandi“ skilgreindur sem einstaklingur með 
mánaðarleg heildarlaun 360.000 (264.164 nettó) eða hjón með samanlagðar mánaðartekjur 
505.250 (402.288 nettó).

Sé frumvarpinu ætlað að styðja við hópa sem skilgreindir eru í 1. greininni : „þ.m.t. fyrir 
námsmenn, ungt fólk, aldraða, fatlað fólk og fólk sem ekki er fært um að sjá sér fyrir húsnæði 
sökum félagslegra aðstæðna eða verulegs fjárhagsvanda“ er ekki heppilegt að setja ákveðin 
tekjumörk því ýmislegt annað getur haft áhrif á það hvort að leigjandi sé „efnaminni“ heldur 
en fjárhagsleg innkoma.
Þá er það mat SLÍ að það vanti hópa inn í frumvarpið sem mega teljast til „efnaminni 
leigjenda“ og þurfa á stuðningi að halda. Nefna má einstæða foreldra, meðlagsgreiðendur og 
jafnvel tekjuháa, ný útskrifaða námsmenn (ungt hámenntað fólk) og fólk sem ekki getur leigt 
á almennum markaði vegna ýmissa aðstæðna (vanskilaskrá, trggingafé osfrv).

3. gr.
Stjórnsýsla.

Ráðherra fer með yfirstjórn þeirra mála sem lög þessi taka til. Ibúðalánasjóður annast 
framkvæmd laga þessara.

II. KAFLI 
Almenn íbúðafélög.

4. gr.
Almennt íbúðafélag.

Almennt íbúðafélag skal vera sjálfseignarstofnun og starfa samkvæmt lögum þessum sem 
og lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur sé ekki kveðið á um annað í 
lögum þessum.

Samþykktir eða skipulagsskrá almenns íbúðafélags skal hafa hlotið staðfestingu ráðherra 
áður en félag hefur starfsemi sína og er tilkynnt til skráningar hjá sjálfseignarstofnanaskrá. Þá 
skulu meiri háttar breytingar á samþykktum háðar staðfestingu ráðherra, þ.m.t. breytingar á 
starfsemi félagsins.

E f rekstrarafgangur verður af rekstri almenns íbúðafélags skal hann nýttur til frekari 
uppbyggingar í samræmi við ákvæði laga þessara.

Með almenn íbúðafélög skal fara sem félög með takmarkaðri ábyrgð eftir því sem við á.

Samtökin gera alvarlega athugasemd við að skilgreint „Almennt íbúðarfélag“ skuli vera 
takmarkað við sjálfseignarstofnun hvar rekstrarform almenns óhagnaðardrifins



samvinnufélags, um almennan leigurétt, sem á allt eins við er slegið út af borðinu.

5. gr.
Stofnun félags og samþykktir.

Almennt íbúðafélag verður stofnað þannig að reiðufé eða önnur fjárverðmæti eru afhent til 
ráðstöfunar í þágu félagsins.

Stofnfé almenns íbúðafélags skv. 1. mgr. skal vera minnst 1.000.000 kr. Þessari 
lágmarksfjárhæð getur ráðherra breytt árlega með reglugerð. E f stofnfé er greitt með öðrum 
fjármunum en reiðufé skal við skráningu fylgja greinargerð löggilts endurskoðanda um það 
hvernig eignirnar eru metnar til fjár og hvert verðmat þeirra er. Greiðslu stofnfjár skal inna af 
hendi áður en almennt íbúðafélag er tilkynnt til sjálfseignarstofnanaskrár. Ekki er heimilt að 
lækka stofnfé eftir að almennt íbúðafélag hefur verið stofnað nema með samþykki ráðherra.

I samþykktum eða skipulagsskrá almenns íbúðafélags skal m.a. fjallað um eftirfarandi 
atriði:

1. Heiti félags, heimili og varnarþing.
2. Tilgang félags.
3. Stofnendur félags og framlagsfé þeirra.
4. Hvort stofnendur eða aðrir skulu njóta sérstakra réttinda í sjálfseignarstofnuninni.
5. Almenn skilyrði um aðild að félagi og brottfall aðildar.
6. Hlutverk stjórnar, fjölda stjórnarmanna og hvernig kjör þeirra skal fara fram.
7. Hvernig boða á til funda félags, þar á meðal aðalfundar, hvaða mál skuli þar lögð 

fram, hverjir eigi þar atkvæðisrétt og hvernig atkvæðisréttur er ákveðinn.
8. Hlutverk, valdsvið og verkefni funda, þar á meðal aðalfundar.
9. Hlutverk og skipan a.m.k. tólf manna fulltrúaráðs, þar á meðal um val og starfstíma 

þess.
10. Hvernig val á endurskoðendum skal fara fram.
11. Ráðningu framkvæmdastjóra og starfssvið hans.
12. Hverjir skulu rita firma félagsins.
13. Samþykkt ársreiknings.
14. Hvernig standa skal að úthlutun almennra íbúða.
15. Hvernig aðkoma íbúa að stjórnun félags skuli vera.
16. Upplýsingaskyldu félags við íbúa.
17. Hvernig skuli staðið að breytingum á samþykktum eða skipulagsskrá félags, hvernig 

leggja eigi sjálfeignarstofnun niður eða sameina hana annarri.
18. Hvernig ráðstafa skuli rekstrarafgangi eða bregðast við ef tap verður á rekstri félags.
19. Hver sé bær til að taka ákvörðun um slit félags.
20. Ráðstöfun eigna félagsins umfram skuldir ef því er slitið.
I reglugerð sem ráðherra setur skal kveða nánar á um efni samþykkta eða skipulagsskrár. 

Ráðherra lætur gera fyrirmyndir að samþykktum eða skipulagsskrá fyrir almennt íbúðafélag.

6. gr.
Félagsstjórn og framkvæmdastjóri.

I stjórn almenns íbúðafélags skulu eiga sæti fæst þrír menn og einn varamaður. Stjórn skal 
kjörin til tveggja ára nema annað sé ákveðið í samþykktum.

Fulltrúaráð almenns íbúðafélags kýs stjórn þess.
Stjórninni er heimilt að ráða einn eða fleiri framkvæmdastjóra. Stjórnarmenn geta ekki 

gegnt stöðu framkvæmdastjóra né átt sæti í fulltrúaráði. Framkvæmdastjóri annast daglegan 
rekstur félagsins og skal fara eftir stefnu og fyrirmælum stjórnarinnar. Daglegur rekstur tekur



ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. Slíkar ráðstafanir getur 
framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild stjórnar félagsins nema ekki sé 
unnt að bíða ákvörðunar hennar án verulegs óhagræðis fyrir starfsemi félagsins. I slíkum 
tilvikum skal stjórn tafarlaust tilkynnt um ráðstöfunina.

Félagsstjórn fer með málefni félagsins og skal sjá um að skipulag þess og starfsemi sé í 
réttu og góðu horfi.

Félagsstjórn ritar firma félagsins. Stjórnin getur veitt stjórnarmönnum og 
framkvæmdastjóra heimild til að rita firma félagsins ef ekki er kveðið á um annað í 
samþykktum eða skipulagsskrá þess.

Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri almenns íbúðafélags skulu vera lögráða og fjár síns 
ráðandi og mega ekki á síðustu þremur árum hafa í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm 
fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um 
sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, lögum um hlutafélög, lögum um 
einkahlutafélög, lögum um samvinnufélög, lögum um bókhald, lögum um ársreikninga, 
lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. eða ákvæðum laga er varða opinber gjöld.

Stjórnarmaður getur hvenær sem er sagt sig úr stjórn. Segi stjórnarmaður sig úr stjórn eða 
fullnægi hann ekki skilyrðum samþykkta eða laga til setu í stjórn skulu aðrir stjórnarmenn svo 
fljótt sem verða má gera ráðstafanir til þess að valinn verði nýr stjórnarmaður til setu þann 
tíma sem eftir er af starfstíma stjórnar.

Fulltrúaráð ákveður þóknun stjórnarmanna. Þóknun stjórnarmanna má ekki vera hærri en 
venjulegt er miðað við eðli og umfang starfanna.

Stjórnarmönnum og framkvæmdastjóra almenns íbúðafélags er óheimilt að taka þátt í 
meðferð og ákvörðunum í máli sem varða beina hagsmuni viðkomandi eða nákominna aðila. 
Óheimilt er að velja í stjórn almenns íbúðafélags einstaklinga sem koma að opinberu eftirliti 
með því eða ákvörðun um stofnframlög til slíkra félaga hjá ríki eða sveitarfélögum.

7. gr.
Störf stjórnar.

Stjórn almenns íbúðafélags kýs sér formann og skipar í aðrar stöður.
Formaður kveður til stjórnarfunda og sér til þess að aðrir stjórnarmenn séu boðaðir. Fund 

skal að jafnaði halda ef einhver stjórnarmanna eða framkvæmdastjóri krefst þess.
Framkvæmdastjóri á sæti á stjórnarfundum og hefur þar málfrelsi og tillögurétt nema stjórn 

félagsins ákveði annað í einstökum tilvikum.
Gerðabók skal haldin um það sem gerist á stjórnarfundum. Fundargerðir skal bera upp á 

fundum stjórnar og skulu stjórnarformaður og framkvæmdastjóri undirrita fundargerðirnar.
Stjórnarfundur er ákvörðunarbær þegar meiri hluti stjórnarmanna sækir fund, svo 

framarlega sem ekki eru gerðar strangari kröfur í samþykktum.
Einfaldur meiri hluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum nema samþykktir kveði á 

um annað.

8. gr.
Fulltrúaráð.

I almennu íbúðafélagi skal vera fulltrúaráð skipað a.m.k. tólf mönnum.
Val á fulltrúaráði skal fara fram á aðalfundi félagsins og skal starfstími þess vera tvö ár í 

senn. Fulltrúaráðsmaður má sitja í fulltrúaráði lengur en tvö ár sé þess óskað.
Hlutverk fulltrúaráðsins er að fylgjast með rekstri og hafa eftirlit með því hvernig stjórn og 

framkvæmdastjóri ráða málum félagsins, þ.m.t. fjármálum, vera tengiliður milli stjórnar og 
stofnenda, velja í stjórn og einn eða fleiri endurskoðendur, setja almenna íbúðafélaginu



nauðsynlegar reglur og ákvarða þóknun stjórnar félagsins.
Fulltrúaráð skal boða til aðalfundar félagsins sem haldinn skal fyrir lok maí ár hvert.
Ákvæði laga þessara um stjórn og stjórnarmenn eiga við um fulltrúaráð og 

fulltrúaráðsmenn eftir því sem við á. Fulltrúaráðsmaður getur hvorki verið stjórnarmaður né 
framkvæmdastjóri félagsins.

9. gr.
Framkvæmdasjóður.

Rekstur almennra íbúðafélaga skal vera ábyrgur og skilvirkur.
Almenn íbúðafélög skulu hafa framkvæmdasjóð sem skal standa undir:
1. Eðlilegu viðhaldi og endurbótum á fasteignum, þ.m.t. lóðum, í eigu félagsins.
2. Fjármögnun byggingar eða kaupum á nýjum almennum íbúðum.
3. Tapi sem verður vegna vangoldinna leigugreiðslna leigjanda og til að greiða fyrir tjón 

á íbúðum, fáist það ekki bætt með öðrum hætti.
I framkvæmdasjóð skal leggja:
1. Vegna almennra íbúða sem enn hvíla á lán sem upphaflega voru tekin til fjármögnunar 

á kaupum eða byggingu þeirra skal greiða þann hluta leigugreiðslna sem ekki er notaður til að 
greiða niður lán sem hvíla á þeim, að frádregnum heildarrekstrarkostnaði félagsins.

2. Vegna almennra íbúða þegar lán sem upphaflega voru tekin til fjármögnunar á 
kaupum eða byggingu þeirra hafa verið greidd upp og stofnframlög endurgreidd, ef við á, skal 
greiða þriðjung af leigugreiðslum, að frádregnum heildarrekstrarkostnaði félagsins. Þrátt fyrir 
ákvæði 1. málsl. skal ekki greiða í framkvæmdasjóð þegar lán samkvæmt því ákvæði eru 
endurfjármögnuð enda haldist veðhlutfall íbúðarinnar óbreytt eða lækki.

3. Lausafé sem félagið eignast og þarf ekki að nota til greiðslu rekstrarkostnaðar.
4. Styrki frá opinberum aðilum til sérgreindra verkefna.
I sérstökum tilvikum má nota framkvæmdasjóð til að greiða niður tap sem orðið hefur á 

rekstri félagsins.
Almennu íbúðafélagi er óheimilt að nýta framkvæmdasjóð félagsins til annarra verkefna en 

þeirra sem getið er í 2. mgr.

10. gr.
Ársreikningur og endurskoðun.

Stjórn og framkvæmdastjóri almenns íbúðafélags skulu semja ársreikning fyrir hvert 
reikningsár. Ársreikningur skal fela í sér rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi, 
skýringar og skýrslu stjórnar. Reikningsár almenns íbúðafélags er almanaksárið.

Stjórn og framkvæmdastjóri almenns íbúðafélags skulu undirrita ársreikninginn. Hafi 
stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri mótbárur fram að færa um ársreikning skal hann gera 
grein fyrir þeim í áritun sinni.

Ársreikningur skal gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé 
almenns íbúðafélags. Hann skal gerður í samræmi við lög, reglur og góða reikningsskilavenju.

Ársreikning skal leggja fram á aðalfundi félagsins ásamt skýrslu endurskoðanda um hag 
félagsins. Á aðalfundinum skal tekin ákvörðun um staðfestingu ársreiknings. Ársreikningur 
skal vera aðgengilegur einni viku fyrir aðalfund.

Fulltrúaráð skal velja einn eða fleiri endurskoðendur eða endurskoðunarfyrirtæki í samræmi 
við ákvæði samþykkta eða skipulagsskrár.

Ársreikningur skal fullgerður og undirritaður eigi síðar en fimm mánuðum eftir lok 
reikningsársins.

Eigi síðar en mánuði eftir samþykkt ársreiknings skal stjórn almenns íbúðafélags senda



Ibúðalánasjóði, sveitarfélögum sem veitt hafa félaginu stofnframlag og ársreikningaskrá 
ársreikning sinn, ásamt skýrslu stjórnar, áritun endurskoðenda og upplýsingum um hvenær 
ársreikningurinn var samþykktur.

Um ársreikning almenns íbúðafélag gilda lög um ársreikninga að öðru leyti.

11. gr.
Breyting samþykkta og slit félags.

Til breytinga á samþykktum þarf samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða á aðalfundi 
fulltrúaráðs, svo og samþykki þeirra sem lagt hafa fram minnst 2/3 hluta þess stofnfjár sem 
farið er með atkvæði fyrir. Til að auka skuldbindingar aðila þarf atkvæði allra.

E f ákveðið er að slíta félagi skal leita samþykkis ráðherra og gera aðrar þær ráðstafanir sem 
nauðsynlegar eru vegna slitanna. Sé almennt íbúðafélag leyst upp eða sameinað öðru almennu 
íbúðafélagi skal farið eftir ákvæðum XIII. kafla laga um einkahlutafélög, sbr. einnig ákvæði 
XIV. kafla sömu laga, eftir því sem við getur átt.

Við slit félagsins skal framselja eignir, sem eftir standa þegar skuldir hafa verið greiddar, til 
Húsnæðismálasjóðs, sbr. 3. tölul. 5. mgr. 24. gr.

Þegar félagi hefur verið slitið skal það tilkynnt til ráðherra og félagið afskráð hjá 
sjálfseignarstofnanaskrá.

Með lítilli fyrirhöfn væri hægt að fella inn í lög þessi ákvæði um aðkomu 
leiguréttarsamvinnufélaga til jafns við sjálfseignarstofnanir hvað varðar rétt til stofnstyrkja og 
annara ívilnana við uppbyggingu hagkvæmra leiguréttaríbúða.

III. KAFLI 
Stofnframlög.

12. gr.
Stofnframlög og tekju- og eignamörk.

Ibúðalánasjóði og sveitarfélögum er heimilt að veita stofnframlög vegna byggingar eða 
kaupa almennra íbúða sem ætlaðar eru efnaminni leigjendum, sbr. 4. tölul. 2. gr., til almennra 
íbúðafélaga, sveitarfélaga vegna íbúðarhúsnæðis á vegum sveitarfélaga, leigufélaga í eigu - 
sveitarfélaga sem eru starfandi við gildistöku laga þessara og leigufélaga sem uppfylla 
skilyrði 23. gr.

Ibúðalánasjóði og sveitarfélögum er heimilt í undantekningartilvikum að veita sveitarfélagi 
stofnframlag til byggingar á almennum íbúðum sem ætlaðar eru öðrum íbúum en þeim sem 
sveitarfélaginu er skylt að veita úrlausn í húsnæðismálum lögum samkvæmt ef sveitarfélagið 
starfrækir ekki leigufélag.

Stofnframlög ríkisins sem veitt eru á hverjum tólf mánuðum til sama aðila skv. 1. og 2. 
mgr. teljast einn áfangi. Unnt er að óska eftir undanþágu Ibúðalánasjóðs frá 1. málsl.

Óheimilt er að veita stofnframlag vegna íbúðarhúsnæðis sem hefur verið keypt eða bygging 
hafin á áður en sótt er um stofnframlag til Ibúðalánasjóðs eða sveitarfélags. Enn fremur verður 
ekki veitt stofnframlag vegna íbúðar sem keypt er fyrir andvirði almennrar íbúðar sem 
stofnframlag hefur verið veitt vegna. E f andvirði slíkrar almennrar íbúðar er notað til að kaupa 
fleiri íbúðir er heimilt að veita stofnframlög til íbúðanna að frádregnu því hlutfalli af 
stofnvirði sem framlag til fyrri íbúðar nemur.

Ársmeðaltekjur leigjenda almennra íbúða við upphaf leigu skal ekki nema hærri fjárhæð en 
4.329.000 kr. fyrir hvern einstakling. Við þá fjárhæð bætast 724.000 kr. fyrir hvert barn að 20 
ára aldri sem býr á heimilinu. Viðmiðunartekjur hjóna og sambúðarfólks skulu vera 40% 
hærri en hjá einstaklingi, þ.e. að hámarki 6.063.000 kr. Með tekjum er í lögum þessum átt við 
allar tekjur skv. II. kafla laga um tekjuskatt, að teknu tilliti til frádráttar skv. 1., 3., 4. og 5.



tölul. A-liðar 1. mgr. og 2. mgr. 30. gr. og frádráttar skv. 31. gr. sömu laga.
Heildareign leigjenda almennra íbúða að frádregnum heildarskuldum við upphaf leigu, með 

vísan til 72.-75. gr. laga um tekjuskatt samkvæmt skattframtali síðasta árs, staðfestu af 
ríkisskattstjóra, skal ekki nema hærri fjárhæð en 4.673.000 kr.

Fjárhæðir skv. 5. og 6. mgr. koma til endurskoðunar ár hvert með tilliti til þróunar launa, 
verðlags og efnahagsmála og skulu vera í heilum þúsundum króna. Þegar framangreind 
skilyrði leiða til þess að fjárhæðir skv. 5. og 6. mgr. hækka skal ráðherra breyta þeim með 
reglugerð.

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð þar sem fram koma frekari ákvæði um tekju- og 
eignamörk samkvæmt ákvæði þessu.

Sé ætlunin að veita stuðning með tekjumörkum eins og frumvarpið gerir ráð fyrir núna með 
frádráttarbærum liðum, þar sem einungis er vísað í skattalöggjöfina og því sem þar er hægt að 
draga frá til tekna, án þess þó að gera ráð fyrir öðrum föstum og reglulegum útgjaldaliðum.

Hér má nefna sem dæmi : greiðslur af námslánum, meðlagsgreiðslur og (regluleg) framfærsla 
miðað við fjölskyldustærð.

„Efnaminni leigjendur“ að mati Samtaka leigjenda á Íslandi geta því einnig verið 
einstaklingar eða fjölskyldur sem : Lenda í tímabundnum fjárhagslegum erfiðleikum, (eins og 
til dæmis núverandi menntamálaráðherra, án þess endilega að vera með lágar tekjur. Þá skortir 
verulega úrræði fyrir : ungt fólk og aðra sem hafa milli- eða háar tekjur sem þó hafa ekki 
nægt eigið fé á milli handanna eða ná ekki greiðslumati til að kaupa húsnæði og eru því fastir 
á almenna leigumarkaðinum.

Almenni hluti kerfisins (Almen-Bolig), sem frumvarpið nefnir ekki til sögunnar hefði leyst 
vanda áðurnefndra hópa. Þá skortir úrræði fyrir hópa sem eru á vanskilaskrá vegna 
skuldavanda sem eru þó með tekjur yfir mörkum þeim sem frumvarpið setur.

13. gr.
Stofnframlög ríkisins vegna almennra íbúða.

Stofnframlag ríkisins vegna almennra íbúða skal nema 18% af stofnvirði almennrar íbúðar. 
Stofnframlagið felst annaðhvort í beinu framlagi eða niðurgreiðslu vaxta af láni vegna 
byggingar eða kaupa á almennri íbúð.

Heildarfjárhæð til veitingar stofnframlaga og skipting hennar milli beinna framlaga og 
vaxtaniðurgreiðslu skal ákveðin í fjárlögum hvers árs.

Stofnframlag í formi beins framlags skal greitt út í tvennu lagi. Skal greiða helming þess 
við samþykkt umsóknar og seinni helming þess þegar almenn íbúð hefur verið leigð út.

Þegar stofnframlag er í formi vaxtaniðurgreiðslu skal greiðsla hennar hefjast þegar almenn 
íbúð hefur verið tekin í notkun og skal hætt þegar vaxtaniðurgreiðslan nemur samtals 18% 
núvirt af stofnvirði almennrar íbúðar þegar hún var keypt eða byggð.

Forsenda fyrir veitingu stofnframlags ríkisins er að sveitarfélag þar sem almenn íbúð verður 
staðsett veiti umsækjanda jafnframt stofnframlag sveitarfélags, sbr. 16. gr.

Heimilt er að setja það sem skilyrði fyrir veitingu stofnframlags ríkisins að það verði 
endurgreitt þegar þau lán sem tekin voru til að standa undir fjármögnun þeirra almennu íbúða 
sem veitt hefur verið stofnframlag vegna hafa verið greidd upp. Um endurgreiðslu 
stofnframlags fer skv. 3.-5. mgr. 17. gr.

Ráðherra setur með reglugerð frekari ákvæði um skilyrði fyrir veitingu stofnframlaga, þar á 
meðal um lágmarksfjölda almennra íbúða, gerð almennra íbúða, stærðir þeirra, viðmið um



ákvörðun leigufjárhæðar, hagkvæmni, verð og byggingarkostnað, svo og úrræði til þess að 
tryggja sem lægst leiguverð og þinglýsingu leigusamninga.

14. gr.
Umsóknir um stofnframlög ríkisins.

Ibúðalánasjóður skal auglýsa eftir umsóknum um stofnframlög ríkisins.
I umsókn um stofnframlag skal koma fram fjöldi, gerð og stærð íbúða sem fyrirhugað er að 

byggja eða kaupa, framkvæmdatími ef við á, áætlað stofnvirði almennra íbúða, sá hópur sem 
húsnæðinu er ætlað að þjóna og annað það sem nauðsynlegt er til þess að unnt sé að taka 
afstöðu til umsóknar. I umsókn skal jafnframt gerð grein fyrir þörf á leiguhúsnæði fyrir 
efnaminni leigjendur á viðkomandi svæði og því hvernig áætlanir um fyrirhugaðar byggingar 
eða kaup á almennum íbúðum taka mið af þeirri þörf. I umsókn um stofnframlag skal koma 
fram hvort óskað er stofnframlags í formi beins framlags eða vaxtaniðurgreiðslu.

Umsóknum skal fylgja greinargerð um umsækjanda, fjármögnun verkefnisins, viðskipta- 
áætlun umsækjanda auk staðfestingar sveitarfélags fyrir veitingu stofnframlags sveitarfélags 
skv. 16. gr.

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um umsóknir um stofnframlög og þær 
upplýsingar sem þar skulu koma fram og málsmeðferð þeirra.

15. gr.
Afgreiðsla umsókna.

Ibúðalánasjóður skal meta hvort umsókn um stofnframlag samræmist ákvæðum laga og 
reglugerða. Enn fremur skal stofnunin meta hverja umsókn út frá því hvort það húsnæði sem á 
að byggja eða kaupa teljist hagkvæmt og uppfylli þarfir íbúa þannig að ásættanlegt sé, sbr. 18. 
gr., hvort þörf er á leiguhúsnæði fyrir efnaminni leigjendur á viðkomandi svæði og hvort 
fjármögnun hefur verið tryggð með fullnægjandi hætti. Þar á meðal metur Ibúðalánasjóður á 
hvaða svæði þörf fyrir leiguhúsnæði fyrir efnaminni leigjendur er mest þegar ekki er unnt að 
veita stofnframlög til allra þeirra svæða sem sótt er um. Að öðru leyti metur Ibúðalánasjóður 
umsóknir eftir því hversu vel þær samræmast tilgangi og markmiðum laga þessara. Jafnframt 
er Ibúðalánasjóði heimilt við mat á umsóknum að taka mið af efnahagslegum aðstæðum í 
samfélaginu og áhrifum byggingarstarfsemi á samfélagið og hagkerfið.

Við afgreiðslu umsókna skal Ibúðalánasjóður miða við að a.m.k. fjórðungur þess fjármagns 
sem er til úthlutunar hverju sinni renni til byggingar eða kaupa á almennum íbúðum sem 
uppfylla skilyrði 5. tölul. 2. gr. Þó má víkja frá ákvæðum málsgreinar þessarar ef hlutfall 
umsókna um slíkar íbúðir er lægra.

Á grundvelli niðurstaðna matsins skv. 1. mgr. tekur Ibúðalánasjóður ákvörðun um hvaða 
umsóknir um stofnframlag skuli samþykkja og hverjum skal synja. Skal Ibúðalánasjóður 
tilkynna umsækjanda um ákvörðun sína án ástæðulauss dráttar.

Ibúðalánasjóður skal árlega birta skýrslu um fjölda umsókna um stofnframlög, afgreiðslu 
þeirra og úthlutanir stofnframlaga.

16. gr.
Stofnframlög sveitarfélaga.

Stofnframlag sveitarfélags vegna almennra íbúða skal nema 12% af stofnvirði almennrar 
íbúðar. Stofnframlagið getur m.a. falist í lækkun eða niðurfellingu á gjöldum sem 
umsækjanda um stofnframlag ber að standa skil á til sveitarfélags vegna byggingar eða kaupa 
á umræddum almennum íbúðum. Forsenda fyrir veitingu stofnframlags sveitarfélags er að



umsækjanda verði jafnframt veitt stofnframlag ríkisins, sbr. 13. gr. Ákvörðun sveitarfélags um 
veitingu stofnframlags skal falla niður hafni Ibúðalánasjóður veitingu stofnframlags ríkisins 
skv. 15. gr.

Sveitarfélagi er heimilt að greiða stofnframlag út í tvennu lagi og þá skal greiða helming 
þess við samþykkt umsóknar og seinni helming þess þegar almenn íbúð hefur verið leigð út.

Við veitingu stofnframlags sveitarfélags til almenns íbúðafélags getur sveitarfélagið gert 
kröfu um aðild að stjórn og fulltrúaráði almenns íbúðafélags sem fær stofnframlagið. Við 
veitingu stofnframlags til leigufélaga sem uppfylla skilyrði 23. gr. getur sveitarfélagið gert 
kröfu um aðild að stjórn og eftir atvikum fulltrúaráði þess félags sem framlagið fær. Slík 
réttindi falla niður ef stofnframlag er endurgreitt.

Sveitarfélagi er heimilt að setja það sem skilyrði fyrir veitingu stofnframlags sveitarfélags 
að það verði endurgreitt þegar þau lán sem tekin voru til að standa undir fjármögnun þeirra 
almennra íbúða sem sveitarfélagið hefur veitt stofnframlag vegna hafa verið greidd upp. Um 
endurgreiðslur stofnframlags fer skv. 3.-5. mgr. 17. gr.

Sveitarfélag skal meta hvort umsókn um stofnframlag samræmist ákvæðum laga, 
reglugerða og reglna sveitarfélagsins um veitingu stofnframlaga. Enn fremur skal 
sveitarfélagið meta hverja umsókn út frá því hvort það húsnæði sem á að byggja eða kaupa 
telst hagkvæmt og uppfylli þarfir íbúa þannig að ásættanlegt sé, sbr. 18. gr., hvort þörf er á 
leiguhúsnæði fyrir efnaminni leigjendur á viðkomandi svæði og hvort fjármögnun hefur verið 
tryggð með fullnægjandi hætti. Þar á meðal metur sveitarfélagið umsóknirnar eftir því hversu 
vel þær samrýmast tilgangi og markmiðum laga þessara. Jafnframt er sveitarfélaginu heimilt 
við mat á umsóknum að taka mið af efnahagslegum aðstæðum í samfélaginu og áhrifum 
byggingarstarfsemi á samfélagið og hagkerfið.

Á grundvelli niðurstaðna matsins skv. 5. mgr. tekur sveitarfélagið ákvörðun um hvaða 
umsóknir um stofnframlag skuli samþykkja og hverjum skal synja. Skal sveitarfélagið 
tilkynna umsækjanda um ákvörðun sína án ástæðulauss dráttar.

Sveitarfélög skulu árlega senda Ibúðalánasjóði upplýsingar um fjölda umsókna um 
stofnframlög, afgreiðslu þeirra og úthlutanir stofnframlaga.

Ráðherra setur reglugerð um stofnframlög sveitarfélaga í samráði við Samband íslenskra 
sveitarfélaga, m.a. um umsóknir um stofnframlög og afgreiðslu þeirra og skilyrði fyrir 
veitingu stofnframlaga. Jafnframt geta sveitarfélög sett nánari reglur um meðferð umsókna 
um stofnframlög og veitingu framlaganna með stoð í lögum þessum og reglugerð ráðherra.

17. gr.
Endurgreiðsla stofnframlaga, veð og kvaðir.

Óheimilt er að selja almennar íbúðir, sem veitt hefur verið stofnframlag vegna skv. 13. og
16. gr., nema með samþykki Ibúðalánasjóðs.

E f almenn íbúð, sem veitt hefur verið stofnframlag til byggingar eða kaupa á, er seld, 
notkun hennar breytt að verulegu leyti eða íbúðin er leigð öðrum en efnaminni leigjanda, ber 
að endurgreiða ríkissjóði og viðkomandi sveitarfélagi stofnframlag sem veitt hefur verið 
vegna íbúðarinnar, sbr. þó 4. mgr. 20. gr. E f sýnt er fram á að andvirði almennrar íbúðar sem 
seld er sé notað til kaupa á íbúðarhúsnæði sem nota á í sama tilgangi þarf ekki að endurgreiða 
stofnframlag. Einnig geta Ibúðalánasjóður og sveitarfélög krafist endurgreiðslu á 
stofnframlagi sem veitt hefur verið ef önnur skilyrði fyrir úthlutun almennra íbúða eru ekki 
uppfyllt, eigandi íbúðar víkur frá viðmiðum um ákvörðun leigu skv. 19. gr. eða verður uppvís 
að lögbroti í starfsemi sinni.

Endurgreiðsla á stofnframlagi ríkisins skal renna í ríkissjóð en endurgreiðsla á 
stofnframlagi sveitarfélags skal renna til viðkomandi sveitarfélags. Þá fjármuni sem ríkið og 
sveitarfélög fá endurgreidda skal nýta til veitingar frekari stofnframlaga sé þörf á fleiri



almennum íbúðum.
Stofnframlag skal endurgreitt að fullu og skal endurgreiðsla nema sama hlutfalli af verði 

almennrar íbúðar við endurgreiðslu og stofnframlag nam af stofnvirði almennra íbúða. Við 
ákvörðun endurgreiðslufjárhæðar skal miða við mat óhlutdrægs fasteignasala á áætluðu 
söluverði almennrar íbúðar. Endurgreiðslukrafan ber vexti sem Seðlabanki Islands ákveður og 
birtir skv. 1. málsl. 4. gr. laga um vexti og verðtryggingu frá þeim degi sem hún er sett fram.

E f skilyrði er sett um endurgreiðslu stofnframlaga við veitingu stofnframlaga ríkis og - 
sveitarfélaga, sbr. 13. og 16. gr., skal endurgreiðslan tryggð með veði í hlutaðeigandi íbúð og 
koma næst á eftir í veðröð en lán þau sem upphaflega voru tekin til fjármögnunar á kaupum 
eða byggingar hennar. Sama gildir um endurfjármögnun þeirra lána enda haldist veðhlutfall 
óbreytt eða lægra.

Við veitingu stofnframlags skal þinglýsa kvöð á viðkomandi íbúð um að einungis sé 
heimilt að nota íbúðina í samræmi við ákvæði laga og reglna sem um stofnframlög gilda.

Um hlutverk ILS í frumvarpinu.

ILS er lánastofnun og er meðal annars lánveitandi hjá stærri hagnaðardrifnum leigufélögum. 
Það er mat samtakanna að þetta frumvarp ýti undir og hvetji til hagsmunaárekstra ILS 
gagnvart „óhagnaðardrifnum leigufélögumt “ annarsvegar og „hagnaðardrifnum leigufélögum“ 
hinsvegar. Sjóðurinn getur vart verið hlutlaus og eða faglegur aðili, þegar gæta þarf 
hagsmuna beggja aðila. Á meðan sjóðurinn er rekinn í núverandi mynd, án þess að honum 
verði breytt eins og verkefnahópur um framtíðarskipan húsnæðismála lagði til, bendir allt til 
þess að hér sé bullandi hagsmunaárekstur.

I núverandi framlögðu frumvarpi fær ILS það verkefni að vera Hagdeild og meta 
efnahagslegar aðstæður og áhrifum á hagkerfið með slíkum félögum. Þá er ILS gert að vera 
eftirlitsstofnun með „óhagnaðardrifnu leigufélögunumt “ og þá er ILS einnig gert að vera 
byggðarstofnun og meta hvort þörf sé á slíku félagi á því svæði sem sótt eru um. Samtökin 
telja að þarna sé sjóðurinn að fá það hlutverk að vera einskonar bremsa fyrir þá sem eru að 
gæta hagsmuna „hagnaðardrifnu“ leigufélagana. Það er amk skilningur SLI og túlkun á þessu 
frumvarpi. SLI hefur núþegar farið fram á það við ráðuneytið að gefa upp hverjir komu að 
gerð þessa frumvarps og mun bregðast við í framhaldinu,, sjá nánar hvert atriði fyrir sig :

Úr 14. grein :
Ibúðalánasjóður skal meta hverja umsókn og hvort það teljist hagkvæmt og uppfylli þarfir 
íbúa þannig að ásættanlegt sé, sbr. 18. gr.,og hvort þörf er á leiguhúsnæði fyrir efnaminni 
leigjendur á viðkomandi svæði.

14. grein áfram
Þar á meðal metur Ibúðalánasjóður á
hvaða svæði þörf fyrir leiguhúsnæði fyrir efnaminni leigjendur er mest þegar ekki er unnt að 
að veita stofnframlög til allra þeirra svæða sem sótt er um

Úr : 15. grein :
Jafnframt er Ibúðalánasjóði heimilt við mat á umsóknum að taka mið af efnahagslegum 
aðstæðum í
samfélaginu og áhrifum byggingarstarfsemi á samfélagið og hagkerfið

Úr 25. grein



"Ibúðalánasjóður hefur eftirlit með almennum íbúðafélögum, almennum íbúðum í eigu 
sveitarfélaga og almennum íbúðum í eigu annarra félaga samkvæmt ákvæðum laga þessara"

IV. KAFLI 
Almennar íbúðir.

18. gr.
Almennar íbúðir.

Almennar íbúðir skulu vera svo hagkvæmar sem frekast er kostur í því skyni að unnt verði 
að leigja þær á viðráðanlegum kjörum.

Almennar íbúðir skulu útbúnar og innréttaðar þannig að þær uppfylli þarfir íbúa þannig að 
ásættanlegt sé.

Að öðru leyti en því sem mælt er fyrir um í lögum þessum skulu húsaleigulög gilda um 
leigu almennra íbúða.

19. gr.
Akvörðun leigufjárhæðar.

Leigufjárhæð fyrir almennar íbúðir skal ákveðin þannig að leigutekjur af almennum 
íbúðum í hverjum áfanga standi undir öllum kostnaði við rekstur þeirra íbúða, þar á meðal 
lóða og sameignar sem tilheyra þeim, sem og greiðslum sem félaginu ber að inna af hendi á 
grundvelli laga þessara vegna íbúðanna. Enn fremur skal leigufjárhæðin taka mið af 
hlutfallslegum rekstrarkostnaði félagsins miðað við viðkomandi áfanga í samræmi við 
rekstraráætlun félagsins fyrir komandi ár, þ.m.t. nauðsynlegu framlagi í framkvæmdasjóð 
félagsins. Leigufjárhæðin skal jafnframt endurspegla innbyrðis notkunarvirði almennra íbúða 
í eigu viðkomandi félags.

Eigendum almennra íbúða er óheimilt að ákveða að leigjendur þurfi ekki að greiða leigu af 
almennum íbúðum.

Ráðherra skal árlega setja í reglugerð viðmið um ákvörðun leigufjárhæðar fyrir almennar 
íbúðir.

20. gr.
Úthlutun almennra íbúða.

Almennum íbúðum skal einungis úthlutað til efnaminni leigjenda af eiganda íbúðanna.
Við úthlutun almennra íbúða skal að jafnaði farið eftir því hversu lengi umsækjandi hefur 

verið á biðlista hjá viðkomandi aðila eftir íbúð. Þó er eiganda almennra íbúða heimilt að setja 
reglur um forgangsrétt til leigu almennra íbúða, svo sem vegna fjölskyldustærðar, 
fjárhagsstöðu eða félagslegra aðstæðna umsækjenda. Leigjendur sem hafa fengið íbúð 
úthlutað en vegna breyttra aðstæðna hafa þörf fyrir annars konar íbúð skulu eiga forgang við 
úthlutun slíkrar íbúðar hjá sama eiganda almennra íbúða. Við úthlutun almennra íbúða skal 
stuðla að fjölbreyttri samsetningu íbúa og félagslegri blöndun.

Eigandi almennra íbúða getur krafist skráningargjalds vegna kostnaðar við skráningu 
umsækjenda um almennar íbúðir.

E f ekki tekst að leigja íbúð til efnaminni leigjanda er eiganda almennrar íbúðar heimilt að 
leigja almennar íbúðir til leigjenda sem eru yfir tekju- og eignamörkum skv. 12. gr. Slíkir 
leigusamningar skulu þó ekki vera til lengri tíma en til eins árs.

Leigjanda er óheimilt að framleigja almenna íbúð eða hluta hennar nema með samþykki 
eiganda íbúðarinnar. Óski leigjandi eftir því að íbúðin verði tímabundið framleigð öðrum skal



eigandi íbúðar gefa svar innan 30 daga. Hafni eigandi ósk leigjanda skal hann færa fyrir því 
málefnaleg rök. Leigjandi ber áfram réttindi og skyldur samkvæmt lögum þessum og 
húsaleigulögum. Framleiga samkvæmt ákvæði þessu skapar framleigjanda ekki réttindi 
samkvæmt lögum þessum.

Ráðherra setur með reglugerð frekari ákvæði um úthlutun almennra íbúða.

Til að leggja enn meiri áherslu á það hve „efnaminni leigjandinn“ er illa skilgreindur í þessu 
frumvarpi og þau óskilvirku úrræði sem hafa ríkt á íslenskum húsnæðismarkaði má skoða 
eignarstöðu kynslóðabila samkvæmt skattaskýrslum. Eignarstaða tveggja yngstu 
kynslóðabilana, 20 ára til 39 ára er mjög lítil.

Eignastaða fólks á aldrinum 20-40 ára (sjá mynd) er mjög lág. Það hlýtur að segja okkur að , 
tekjuskerðingar og tekjumörk hljóta að vera of lágar , því stuðningur skilar sér ekki til þeirra 
sem þurfa á því að halda. Með því að setja tekjumörk er verið að viðhalda þeim sértæku 
úrræðum sem eru í boði núþegar , en í breyttum búningi. Líta ætti til eignastöðu fremur en 
tekjur og hjálagt er mynd sem sýnir
eignastöðu kynslóðabila sem fengin EÍCjnÍr ÍS ÍG n d Ín C J3
er upp úr skattaskýrslum R S K  . Hrein eign samkvæmt skattframtölum einstaklinga (milljónir/mann)

fæðingarár 1994 2004 2014

1905-1914 14,00 — —

1915-1924 18.60 25.36 —

1925-1934 21.76 31.05 33.52

1935-1944 19.21 31.77 37.39

1945-1954 13.12 23.58 32.72

1955-1964 4.38 13.54 20.63

1965-1974 0.40 ---------- > 4.44 9.80

1975-1984 — 0.53 ---------- ► 1.72

1985-1994 — — 0.43

samtals 91,47 130,27 136,21

Varðandi „fátækrar stimpilinn“ að þá kemur það skýrt fram í niðurstöðum úr Teymi 3 :

Skilvirk félagsleg úrræði að „Almenn húsnæðis stefna byggi á og greiði fyrir blandaðri 
byggð og vinni markvisst gegn félagslegri aðgreiningu og einangrun (Sjá viðauka A : Teymi 3 
úr skýrslu verkefnahóp um framtíðarskipan húsnæðismála^

Sem segir okkur , ef ráðherra ætlaði sér að fara eftir tillögum verkefnahópsins hefði hann ekki 
samið og einangrað frumvarpið við „efnaminni leigjendur“ heldur hefði frumvarpið verið 
byggt á að leigumarkaðurinn byggist upp, án þess að setja tekjumörk og eða aðgengi að þeim 
íbúðum sem verða til. Það er ekki heldur heppilegt að frumvarpið bindi rekstur á félagslega 
hlutanum eingöngu við núverandi félög í rekstri, heldur eigi frjáls félagasamtök , eins og SLI 
að geta komið á fót slíku félagi. Þetta frumvarp er bundið við að „starfandi félög“ geti nýtt 
sér þessi stofnframlög.

Þrátt fyrir þetta er fjallað aðeins um kröfuna 20. greininni “ Við úthlutun almennra íbúða skal 
stuðla að fjölbreyttri samsetningu íbúa og félagslegri blöndun”. Hún getur vart staðist án þess 
að viðkomandi félög sé með almennan rekstur samhliða þannig að þær séu byggðar sem 
hluti af stærri byggingarkjörnum og byggingafélögum þar sem raðsmíði og útboð geta



tryggt samkeppni og hagstætt verð. Enn og aftur virðist vanta þann „Almen-bolig“ hluta sem 
áður hefur verið nefndur.

21. gr.
Viðhald almennra íbúða.

Eigendur almennra íbúða skulu sjá til þess að þær fái eðlilegt viðhald og að nauðsynlegar 
endurbætur séu gerðar á þeim sem og fasteignum sem þær tilheyra.

V. KAFLI
Íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga og annarra félaga.

, 22. gr.
Ibúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga.

Ibúðalánasjóði er heimilt að veita sveitarfélögum stofnframlag skv. III. kafla til kaupa eða 
byggingar almennra íbúða sem nýttar eru sem íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga, sbr. 5. 
tölul. 2. gr. Einnig er Ibúðalánasjóði heimilt að veita stofnframlag til kaupa eða byggingar 
almennra íbúða sem nýttar eru sem íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga, sbr. 5. tölul. 2. gr., 
til leigufélaga sem alfarið eru í eigu sveitarfélaga, eru starfandi við gildistöku laga þessara og 
uppfylla skilyrði til að fá lán frá Ibúðalánasjóði skv. 37. gr. laga um húsnæðismál eins og 
ákvæðið var fyrir gildistöku laga þessara.

Ákvæði II. kafla og ákvæði um ákvörðun leigu eiga ekki við um almennar íbúðir sem nýttar 
eru sem íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga, sbr. 5. tölul. 2. gr. Að öðru leyti eiga ákvæði 
laga þessara við um íbúðirnar eftir því sem við á.

Ráðherra gefur út leiðbeiningar til sveitarstjórna, í samráði við Samband íslenskra 
sveitarfélaga, um það hvernig leigufjárhæð skuli ákvörðuð í almennum íbúðum sem nýttar eru 
sem íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga, sbr. 5. tölul. 2. gr. Sveitarstjórnir setja reglur um 
leigufjárhæð á grundvelli laga þessara og leiðbeinandi reglna ráðherra. Reglur sveitarstjórna 
skulu birtar í B-deild Stjórnartíðinda.

Ibúðalánasjóður hefur eftirlit með eigendum almennra íbúða, sem nýttar eru sem 
íbúðarhúsnæði sveitarfélaga, sbr. 5. tölul. 2. gr., í samræmi við ákvæði 25. gr. að því er varðar 
almennar íbúðir í þeirra eigu.

23. gr.
Félög, önnur en þau sem eru í eigu sveitarfélaga.

Ibúðalánasjóði er heimilt að veita félögum sem eru starfandi við gildistöku laga þessara og 
uppfylla skilyrði til að fá lán frá Ibúðalánasjóði skv. 37. gr. laga um húsnæðismál eins og 
ákvæðið var fyrir gildistöku laga þessara stofnframlög skv. III. kafla til kaupa eða byggingar 
almennra íbúða.

Ákvæði II. kafla eiga ekki við um almennar íbúðir skv. 1. mgr. en að öðru leyti eiga ákvæði 
laga þessara við um íbúðirnar eftir því sem við á.

Ibúðalánasjóður hefur eftirlit með félögum sem hlotið hafa stofnframlag skv. 1. mgr., í 
samræmi við ákvæði 25. gr., að því er varðar almennar íbúðir í þeirra eigu.

VI. KAFLI 
Húsnæðismálasjóður.



24. gr.
Húsnæðismálasjóður.

Starfræktur skal sérstakur Húsnæðismálasjóður sem hefur það að markmiði að stuðla að 
sjálfbærni almenna íbúðakerfisins. Húsnæðismálasjóður starfar samkvæmt lögum um sjóði og 
stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. Ráðherra hefur yfirumsjón með 
starfsemi sjóðsins.

Ráðherra skipar fjóra menn í stjórn sjóðsins til tveggja ára í senn. Heildarsamtök 
atvinnurekenda tilnefna einn stjórnarmann, stærstu heildarsamtök launafólks tilnefna einn 
stjórnarmann, Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefnir einn stjórnarmann og ráðherra skipar 
einn stjórnarmann án tilnefningar. Ráðherra skipar formann stjórnar. Varamenn skulu 
tilnefndir og skipaðir á sama hátt.

Stjórnarmenn og varamenn skulu vera lögráða og mega aldrei hafa verið sviptir forræði á 
búi sínu. Þeir skulu hafa óflekkað mannorð og mega ekki hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan 
verknað í tengslum við atvinnurekstur samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um 
hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrotaskipti o.fl. eða staðgreiðslu 
opinberra gjalda.

Eigendur almennra íbúða skulu greiða umsýslugjald til sjóðsins þegar almenn íbúð er leigð 
út í fyrsta sinn á vegum þeirra. Umsýslugjaldið skal nema 100 kr. á hvern fermetra almennu 
íbúðarinnar. Ráðherra skal endurskoða fjárhæðina 1. janúar ár hvert. Þegar endurskoðunin 
leiðir til breytinga á fjárhæð umsýslugjalds skal það gert með reglugerð.

Auk umsýslugjalds skv. 4. mgr. skulu eigendur almennra íbúða greiða sjóðnum:
1. Vegna almennra íbúða þegar lán, sem upphaflega voru tekin til fjármögnunar á 

kaupum eða byggingu þeirra, hafa verið greidd upp og stofnframlög endurgreidd, ef við á, 
skal greiða tvo þriðju hluta af leigugreiðslum, að frádregnum kostnaði vegna reksturs þeirra. 
Þrátt fyrir 1. málsl. skal ekki greiða í sjóðinn þegar lán skv. 1. málsl. eru endurfjármögnuð 
enda haldist veðhlutfall íbúðarinnar óbreytt eða lægra.

2. Hagnað af sölu almennra íbúða nema í þeim tilvikum þegar andvirði almennrar íbúðar 
sem er seld er notað til kaupa á íbúðarhúsnæði sem nota á í sama tilgangi.

3. Andvirði eigna félagsins sem eftir standa þegar skuldir hafa verið greiddar við slit 
félags.

Kostnaður af rekstri sjóðsins greiðist af tekjum hans.
Fjármunir sjóðsins skulu nýttir til lögbundinna verkefna í samræmi við markmið laga 

þessara. Aðilar skv. 1. og 2. mgr. 12. gr. geta sótt um styrki til Húsnæðismálasjóðs. Styrkir 
skulu veittir úr sjóðnum til:

1. Nýbygginga eða kaupa á almennum íbúðum í samræmi við III. kafla.
2. Endurbóta og endurbyggingar almennra íbúða, annarra en þeirra sem teljast til 

almenns viðhalds.
3. Rekstraraðstoðar, ef eigandi almennra íbúða er í fjárhagsvanda og getur ekki staðið við 

skuldbindingar sínar um áframhaldandi rekstur.
Eigendur almennra íbúða eiga forgangsrétt til styrkja sem nema 60% af þeim fjármunum 

sem viðkomandi aðili hefur greitt til sjóðsins. Slíka styrki má nýta til nýbygginga, 
viðbygginga og endurnýjunar og breytinga á almennum íbúðum í eigu viðkomandi aðila.

Styrkur til hvers verkefnis má í mesta lagi nema 60% af kostnaði við verkefnið sem sótt er 
um styrk til. Styrkir til byggingar eða kaupa á almennri íbúð skv. 1. tölul. 7. mgr. verða þó 
aldrei hærri en 30% af stofnvirði eignar.

E f styrkur hefur verið veittur úr Húsnæðismálasjóði til byggingar eða kaupa á almennri 
íbúð er ekki heimilt að veita stofnframlag ríkis eða sveitarfélaga vegna sömu íbúðar.

Ráðherra setur með reglugerð frekari ákvæði um starfsemi Húsnæðismálasjóðs og úthlutun 
styrkja að fenginni umsögn stjórnar sjóðsins.



VII. KAFLI
Eftirlit.
25. gr.

Eftirlit og upplýsingaskylda eigenda almennra íbúða.
Ibúðalánasjóður hefur eftirlit með almennum íbúðafélögum, almennum íbúðum í eigu - 

sveitarfélaga og almennum íbúðum í eigu annarra félaga samkvæmt ákvæðum laga þessara.
Eigendur almennra íbúða skulu árlega senda Ibúðalánasjóði og viðkomandi sveitarfélagi 

skýrslu um rekstur íbúðanna. Þar skal m.a. fjalla um kaup og byggingu almennra íbúða, 
úthlutun almennra íbúða og ákvörðun leigufjárhæðar. I kjölfar skila á skýrslu skal 
Ibúðalánasjóður eiga árlegan fund með hverjum eiganda almennra íbúðar þar sem fjallað skal 
um málefni er varða íbúðir í eigu aðilans. Birta skal fundargerð fundarins á heimsíðu 
Ibúðalánasjóðs.

Ibúðalánasjóður getur krafið almenn íbúðafélög, sveitarfélög og félög sem fengið hafa 
stofnframlög um ítarlegri upplýsingar um rekstur viðkomandi íbúða, þ.m.t. bókhaldsgögn. 
Sveitarfélag getur krafist sömu upplýsinga af almennum íbúðafélögum og leigufélögum sem 
það hefur veitt stofnframlag.

E f Ibúðalánasjóður telur að rekstur almennra íbúða sé ekki í samræmi við ákvæði laga 
þessara getur sjóðurinn beint tilmælum um úrbætur til eiganda íbúðanna. Er eiganda almennu 
íbúðanna skylt að hlíta tilmælum Ibúðalánasjóðs.

E f ekki er farið að fyrirmælum Ibúðalánasjóðs er sjóðnum heimilt að tilnefna tímabundinn 
eftirlitsmann með íbúðunum og skal hann fylgjast með rekstri þeirra og veita leiðbeiningar um 
það sem betur má fara.

Eftirlit með almennum íbúðum á framkvæmda- og byggingarstigi skal vera í höndum - 
sveitarfélags.

VIII. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

26. gr.
Kæruheimild.

Málsaðili getur skotið ákvörðunum Ibúðalánasjóðs og sveitarfélaga sem teknar eru á 
grundvelli laga þessara til úrskurðarnefndar velferðarmála, sbr. lög um úrskurðarnefnd 
velferðarmála.

27. gr.
Viðurlög.

Brot gegn lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim geta varðað sektum 
nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

Sektir renna í ríkissjóð.
Með mál er varða brot á lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim fer að 

hætti laga um meðferð sakamála.

28. gr.
Undanþága frá  skattskyldu.



Almenn íbúðafélög skulu undanþegin tekjuskatti samkvæmt lögum um tekjuskatt.

29. gr.
Reglugerðarheimild.

Ráðherra setur reglugerðir um nánari framkvæmd laga þessara, þar á meðal um:
1. efni samþykkta eða skipulagsskrár almenns íbúðafélags skv. 5. gr.,
2. skilyrði fyrir veitingu stofnframlaga ríkisins skv. 13. gr.,
3. umsóknir um stofnframlög og upplýsingar sem þar þurfa að koma fram skv. 14. gr.,
4. stofnframlög sveitarfélaga, í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, skv. 16.

g u
5. viðmið um ákvörðun leigufjárhæðar skv. 19. gr.,
6. úthlutun almennra íbúða 20. gr. og
7. starfsemi Húsnæðismálasjóðs skv. 24. gr.
Þá er ráðherra heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um tekju og eignamörk skv. 12. gr.

IX. KAFLI
Gildistaka.

30. gr.
Gildistaka.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2016.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er heimilt að veita stofnframlög til félaga sem eru starfandi við 

gildistöku laga þessara og uppfylla skilyrði til að fá lán frá Ibúðalánasjóði á grundvelli 37. gr. 
laga um húsnæðismál eins og hún var fyrir gildistöku laga þessara, sbr. V. kafla.

Ákvæði laga þessara skal endurskoða eigi síðar en 10 árum frá gildistöku.

31. gr.
Breytingar á öðrum lögum.

Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á lögum um húsnæðismál, nr. 
44/1998, með síðari breytingum:

a. 3. tölul. 9. gr. laganna orðast svo: Að annast veitingu stofnframlaga ríkisins samkvæmt
lögum um almennar íbúðir og hafa eftirlit með framkvæmd laganna.

b. 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna orðast svo: Að hafa milligöngu fyrir hönd sveitarfélags 
um stofnframlög, sbr. lög um almennar íbúðir, að höfðu samráði við samtök launafólks.

c. Eftirfarandi breytingar verða á 37. gr. laganna:
1. 1. mgr. orðast svo:

Ákvæði 12. gr. laga um almennar íbúðir um tekju- og eignamörk skulu gilda um 
tekju- og eignamörk leigjenda íbúða sem veitt hefur verið lán til og eingöngu eru ætlaðar 
tilgreindum hópi leigjenda sem eru undir ákveðnum tekju- og eignamörkum.

2. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. er sveitarfélögum og leigufélögum í eigu þeirra heimilt 

að framselja íbúð á markaðsvirði, sem veitt hefur verið lán til skv. 1. mgr., til almenns 
íbúðafélags án þess að lánið sé greitt upp eða stjórn Ibúðalánasjóðs hafi veitt samþykki sitt 
fyrir framsalinu, enda uppfylli félögin þau skilyrði sem sett eru samkvæmt þessum kafla.

d. 38. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn:

Þátttaka sveitarfélaga í leigufélögum og almennum íbúðafélögum.



Sveitarfélagi er heimilt að stofna eða taka þátt í stofnun leigufélaga og almennra 
íbúðafélaga og standa að rekstri slíkra félaga hvort sem sveitarfélagið stendur eitt að 
rekstrinum eða rekur félagið í samvinnu við aðra.

Félag sem sveitarfélag er aðili að skv. 1. mgr. má ekki vera rekið í hagnaðarskyni. 
Félagið skal enn fremur hafa sem langtímamarkmið að byggja, kaupa, eiga og hafa umsjón 
með rekstri íbúða sem leigðar eru út í samvinnu við hlutaðeigandi sveitarfélag og starfa 
samkvæmt húsaleigulögum.

Sveitarstjórn er heimilt að leggja leigufélagi eða almennu íbúðafélagi til íbúðir í 
eigu sveitarfélags, ásamt þeim skuldbindingum sem þeim fylgja.

Ákvæði til bráðabirgða.
Óheimilt er að veita þeim sem áður hafa fengið lán frá Ibúðalánasjóði á grundvelli 37. gr. 

laga um húsnæðismál stofnframlög vegna sömu íbúða.

Nafnið á frumvarpinu, hið nýja hlutverk ÍLS, gömul félög fá stofstyrki, ekki ný og það 
má segja að hér sé félagslega úrræðið fyrir hópa sem þurfa sérstaka aðstoð og sem hefur 
ekki virkað í áratugi fært í nýjan búning, á meðan flest ef ekki öll norðurlöndin eru að 
færa sig meira yfir í almenn kerfi, eða „almen bolig” sem þetta frumvarp á reyndar að 
byggja á.

Í „almen bolig“ eru engin tekjumörk og það hlýtur því að vekja furðu að það sé sett inn í 
íslenska frumvarpið.

Sem dæmi hversu galin sú leið er sem valin er í frumvarpi þessu þá voru nýlega einmitt 
verið að rífa gamlar „verkamannablokkir” í Grænlandi sem áttu að víkja fyrir nýjum 
„almennum” blokkum fyrir alla tekjuhópa sem þess leita eftir.

Er það vilji Alþingis, löggjafans, að festa varanlega hóp einstaklinga og fjölskyldna í 
gildru fátæktar?

Fremur en að taka myndarleg og djörf skref til uppbyggingar á heilbrigðum 
leigumarkaði almenningi til heilla er lögð ofuráhersla á smáplástralækningar undir 
slagorðinu: „Allskonar fyrir aumingja.“

Fyrir hönd Samtaka leigjenda á Islandi:

14. janúar 2016

Jóhann Már Sigurbjörnsson Formaður 

Hólmsteinn Brekkan Framkvæmdastjóri


