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Efni: Umsögn BSRB um frum varp til laga um húsnæðisbætur, þskj. 1402 - 788. mál.

BSRB  hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um húsnæðisbætur. Frumvarpinu er 
ætlað að vera liður í því að jafna húsnæðisstuðning hins opinbera við ólík búsetuform og 
stuðla þannig að því að landsmenn hafi raunverulegt val um búsetuform og búi við öryggi 
í húsnæðismálum í samræmi við þarfir hvers og eins. Aftur á móti kemur fram í 
frumvarpinu að í Ijósi mismunandi eðlis þess húsnæðiskostnaðar sem liggi til grundvallar 
húsnæðisstuðningi hins opinbera eftir því hvaða búsetuform eigi í hlut hverju sinni sé lagt 
til að vaxta- og húsaleigubætur verði ekki sameinaðar í eitt kerfi húsnæðisbóta að svo 
stöddu heldur verði breytingar gerðar á báðum húsnæðisstuðningskerfunum til að jafna 
stuðning við ólík búsetuform.

Frumvarpið felur í sér nokkra hækkun húsaleigubóta og þannig hækkar grunníjárhæð 
húsnæðisbóta í 31.000 kr. á mánuði en er nú að hámarki 22.000 kr. Þá felur frumvarpið 
það m.a. í sér að tekið er mið af fjölda heimilismanna við ákvörðun Qárhæðar húsnæðis- 
bóta auk þess sem frítekjumörk munu taka mið af fjölda heimilismanna.

Það hefur lengi verið baráttumál BSRB að stuðningur hins opinbera við ólík búsetuform 
verði jafnaður. Að mati bandalagsins myndu samræmdar húsnæðisbætur í stað vaxta- og 
leigubóta jafna húsnæðisstuðning rnilli þeirra sem eiga húsnæði og þeirra sem leigja. 
Slíkt kerfi myndi stuðla að frekari jöfnuði fólks.

BSRB telur að frumvarp þetta feli í sér mikilvægt skref í átt að einu húsnæðisbótakerfi. 
Hækkun grunnljárhæða og hækkun fjárhæða og skerðingarmarka eftir fjölda á heimili er 
mikilvæg til að bregðast við gríðarlegum vanda Ijölda íjölskyldna sem eru á leigumarkaði 
vegna m.a. hækkunar á leiguverði síðustu árum.

BSRB  gerir þó athugasemd við að í frumvarpinu er ekki metið sérstaklega hvort hækkun 
húsnæðisbóta með þeim hætti sem frumvarpið felur í sér leiði til hækkunar leiguverðs. 
Bent hefur verið á, m.a. í skýrslu vinnuhóps um húsnæðisbætur frá árinu 2012, að leiða 
megi að því líkur að leiguverð hækki í kjölfar þess að aukinn er stuðningur við leigjendur.
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BSR B  telur því mikilvægt að leitað sé allra leiða til að tryggja að hækkun húsnæðisbóta 
leiði, hvorki til skamms né lengri tíma, til hækkunar leiguverðs heldur bæti raunverulega 
fjárhagslega stöðu leigjenda. Bandalagið telur því mjög brýnt að aðrar aðgerðir, m.a. þær 
sem vísað er til í nýlegri yfírlýsingu ríkisstjórnarinnar um húsnæðismál, komi til 
framkvæmda sem fyrst til hagsbóta fyrir iaunafóik og leigjendur og metin séu með heild- 
stæðum hætti áhrif þeirra á stöðu launafólks á húsnæðismarkaði.

Samkvæmt 5. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að umsýsla og framkvæmd húsnæðisbóta 
vcrði á hendi Tryggingastofnunar en áfram er gcrt ráð fyrir að greiðsla sérstaks húsnæðis- 
stuðnings verði á hendi sveitarfélaganna. BSRB  telur nauðsynlegt að skoða hvort umsýsla 
vegna húsnæðisstuðnings til leigjanda, bæði almenns og sérstaks, sé betur fyrir komið hjá 
einu stjórnvaldi enda Ijóst að slíkt væri leigutökum til mikillar einíoldunar og 
hagræðingar.

Þá vísar BSR B  jafnframt til umsagnar bandalagsins við 211. mál á 144. þingi varðandi 
rétt námsmanna til húsaieigubóta og ítrekar þá afstöðu sem þar kemur fram. í því 
frumvarpi var lagt til að réttur námsmanna til húsaleigubóta yrði sá sami hvort heldur þeir 
leigi á heimavist eða námsgörðum eða á almennum leigumarkaði.

Að lokum ítrekar BSR B  athugasemdir bandalagsins sem birt hafa m.a. í umsögnum við 
þingmál 697 og 696 frá 144. þingi er lúta að því að brugðist sé við vanda á húsnæðis- 
markaði með heildstæðum hætti. Áréttað er að bæði þetta frumvarp og önnur sem lögð 
hafa verið fram leysa einungis hluta vandans á leigumarkaði auk þess sem nauðsynlegt er 
að ráðast í umfangsmiklar aðgerðir á húsnæðismarkaði með heildstæðum og markvissum 
hætti. BSRB  telur því mikilvægt í þeirri vinnu sem framundan er í samráðshópi 
stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins um húsnæðismál verði unnið með það að leiðar- 
ijósi að draga verulega úr húsnæðiskostnaði, einkum tekjulægri fjölskyldna, og auka 
búsetuöryggi. Til að slíkt gerist er nauðsynlegt að rík sátt myndist um þær aðgerðir.

BSRB áskilur sér rétt til að koma að frekari athugasemdum við málið á síðari stigum 
þess.

Fyrir hönd BSRB

Uí a j a - K)i
Helgavíónsdottir

framkvæmdastjóri
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