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Umsögn Öryrkjabandalags Íslands um tillögu til þingsályktunar um 
bráðaaðgerðir til tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Þingskjal 15 - 
15. mál.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) fagnar öllum úrbótum á húsnæðismálum fyrir 
örorkulífeyrisþega og annað láglaunafólk. Bandalagið hefur um árabil talað fyrir 
bættum húsnæðisstuðningi, sem taki mið af tekjum og fjölskyldustærð.

Liður 1. Húsnæðisstuðningur
ÖBÍ er hlynnt því að jafna húsnæðisstuðning hins opinbera milli ólíkra búsetuforma 
svo framarlega sem slíkar breytingar tryggi aukinn húsnæðisstuðning við þá hópa, 
sem mest þurfa á honum að halda.

Tekjulágir einstaklingar eru að fara á mis við vaxtabætur
Ein af aðgerðunum samkvæmt þingsályktunartillögunni sem hér er til umfjöllunar er 
að leggja fram frumvarp til laga um húsnæðisbætur sem tryggi leigjendum 
sambærilegan stuðning og veittur er þeim sem búa eigin húsnæði með vaxtabótum. Í 
núverandi vaxtabótakerfi er það ekki einhlítt að einstaklingar og fjölskyldur með lágar 
tekjur og í skuldsettu húsnæði fái greiddar vaxtabætur. Til ÖBÍ hafa leitað 
örorkulífeyrisþegar sem þurfa að verja verulegum hluta ráðstöfunartekna sinna í 
húsnæðiskostnað án þess að fá nokkurn opinberan húsnæðisstuðning. Þeir eiga því í 
hættu á að missa eigið húsnæði og þurfa því að leita á leigumarkaðinn.

Raunverulegt dæmi
Einstaklingur með heildarárstekjur undir 3.500.000 kr. á árinu 2014 greiðir tæp 40% 
af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæðislán1, en fær ekki vaxtabætur þar sem hann 
telst ekki skulda nógu mikið í íbúðinni. Þessi einstaklingur fengi greiddar 
húsaleigubætur ef hann hann greiddi sömu upphæð í leigu. Fasteignamat 
íbúðarhúsnæðisins í dæminu hækkað um 4.900.000 kr. frá 2010 til 2014.

Eignastofninn lækkaður árið 2010 og verið óbreyttur síðan
Ef eignastofn fer yfir 6.400.000 kr. fellur réttur til vaxtabóta niður. Eignastofn fyrir 
vaxtagjöld árið 2009 fyrir einstaklinga/einstætt foreldri var 11.390.599 kr. 
Eignastofninn var lækkaður í 6.400.000 kr. fyrir útreikning vaxtagjalda ársins 2010 og
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hefur verið óbreytttur siðan.1 Frá 2010 hefur fasteignamat ibúðarhúsnæðis hins vegar 
víða hækkað mikið, þó mismikið eftir þéttbýlisstöðum.2

Ljóst er að gera þarf umbætur á húsnæðisstuðningi hins opinbera, bæði fyrir 
tekjulága einstaklinga og fjölskyldur sem eru á leigumarkaði og að kaupa eigið 
húsnæði. Núverandi vaxtabótakerfi tryggir ekki betri stuðning við tekjulága í eigin 
húsnæði en við leigjendur með sambærilegar tekjur, ekki nema þeir skuldi þeim mun 
meira. Jafnframt þarf að auka verulega húsnæðisstuðning við tekjulága leigjendur í 
ljósi aðstæðna á leigumarkaði. Á meðan húsaleiga hefur hækkað verulega 
undanfarin ár, hafa húsaleigubætur lækkað umtalsvert að raungildi. Því er brýnt að 
kveðið sé skýrt á um í lögum að húsnæðisstuðningur hækki reglulega í samræmi við 
hækkun vísitölu neysluverðs, til að tryggja hag tekjulágra einstaklinga á leigumarkaði 
Húsnæðisstuðningur, hvort heldur fyrir leiguhúsnæði eða vegna kaupa á eigin 
húsnæði, þarf fyrst og fremst að taka mið af greiðslugetu fólks og aðstæðum.

Liður 2. Leigutekjur einnar íbúðar undanþegðar fjármagnstekjuskatti
Lýst er yfir ánægju með þá fyrirætlan að leyfa einstaklingum að leigja út eina íbúð 
skattfrjálst og að tryggt verði að leigutekjurnar skerði ekki bætur almannatrygginga. 
Eins og staðan er í dag er mög óhagstætt fyrir lífeyrisþega að leigja út húsnæði 
sökum mikilla skerðinga vegna leigutekna. Mikilvægt er að breytingin nái einnig til 
laga um félagslega aðstoð og að „krónu á móti krónu" skerðing leigutekna á sérstaka 
framfærsluuppbót verði afnumin á sama tíma.

Liður 3. Viðbótarlán til að fjármagn kaup fyrstu íbúðar
Tekið er undir nauðsyn þess að hanna kerfi viðbótarlána með ríkisstuðningi fyrir 
einstaklinga og fjölskyldur sem vegna lágra tekna geta ekki keypt eigið húsnæði eða 
búseturétt. Húsnæðisverð er mjög hátt og getur það verið ógerlegt sér í lagi fyrir 
tekjulága einstaklinga að safna fyrir útborgun í íbúð og komast í gegnum greiðslumat 
lánastofnanna. Því er ófáir í þeirri stöðu að geta hvorki keypt né leigt húsnæði. 
Viðbótarlán gætu komið á móts við ákveðinn hóp, sem býr við mikið óöryggi á 
leigumarkaði og er að greiða allt of hátt hlutfall ráðstöfunartekna fyrir húsnæði. 
Útfærslan á viðbótarlánunum skiptir miklu máli. Þau þurfa að vera mun hagstæðari 
fyrir lántakendur en þau lán sem eru á markaði og ekki of íþyngjandi þannig að 
tekjulágir einstaklingar geti staðið í skilum og eignast húsnæði sín.

Auka þarf valkosti í húsnæðismálum og getur viðbótarlán verið einn af valkostunum. 
Jafnhliða þarf að byggja upp leigumarkað, t.d. með leigufélögum sem ekki eru rekin í 
hagnaðarskyni, þar sem einstaklingum og fjölskyldum sem ekki vilja eða geta keypt 
eigið húsnæði er tryggð langtímaleiga á viðráðanlegum kjörum.

Liður 4. Skattafsláttur til kaupa á fyrstu íbúð eða búseturétti.
Tillögur um skattafslátt til fyrstu íbúðakaupa þurfa einnig að ná til lífeyrisþega. Því er 
lagt til að tillögur um skattafslátt til íbúðakaupa geti einnig náð til þeirra sem í kjölfar

1 Lækkun eignarstofns fyrir hjón/sambúðarfólk var úr 18.224.958 kr. 10.400.000 kr. þ.e. réttur til vaxtabóta fellur 
niður um leið og nettóeign verður yfir eignastofni.
2 http://www.byggdastofnun.is/is/frettir/throun-fasteignamats-og-fasteignagjalda-2010-til-2014
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skerts gjaldþols, s.s. vegna sjúkdóma og slysa, hafa misst húsnæði sitt. Það gæti 
dregið úr þörf þeirra fyrir félagslegt húsnæði eða húsnæðisstuðning frá hinu 
opinbera. Tilgangur með þingsályktunartillögunni er að hvetja til sparnaðar til 
húsnæðiskaupa og þarf það einnig að ná til þeirra sem vegna skertar starfsgetu eru 
utan vinnumarkaðar eða eru með einhverjar atvinnutekjur að hluta.

Hugmyndir þær sem lagðar eru fram undir þessum lið ganga í svipaða átt og tillaga 
sem lögð var fram í umsögn ÖBÍ í apríl 20143. Þar er lagt til að örorkulífeyrisþegar fái 
skattaafslátt af sparnaði til húsnæðiskaupa á tímabilinu, óháð því hvenær sparnaður 
varð til eða í hvaða formi hann er. Dæmi um sparnað gæti verið; arfur, slysabætur 
vegna örorku, söluhagnaður vegna eignar, almennur sparnaður og 
séreignarlífeyrissparnaður sem öryrki á fyrir örorku. Þetta er réttlætismál þar sem 
öryrkjar eru almennt ekki í þeirri stöðu að greiða séreignalífeyrissparnað, eftir að hafa 
hlotið örorku.

Liður 6. Endurmat á byggingarreglugerð
Í þingsályktunartillögunni er kallað eftir að umhverfis- og auðlindaráðherra geri grein 
fyrir endurmati á byggingarreglugerð til að greiða fyrir byggingu minni og ódýrari 
íbúða til leigu og leggi fram áætlun um frekari skref í því efni. Í greinargerð með 
tillögunni er staðhæft að gera megi breytingu á reglum um stærð svala, flóttaleiðir, 
gangnabreidd, lágmarksstærðir rýma, lyftur og fleiri atriði.

Ákvæði um aðgengi fyrir alla að byggingum hafa verið til í íslenskum 
byggingarreglugerðum. Þrátt fyrir þetta eru byggingar á Íslandi meira eða minna 
óaðgengilegar fyrir hreyfihamlað fólk einkum fólk sem notar hjólastóla. Í dag er þó 
gerð krafa um að fatlað fólk hafi sömu réttindi og skyldur í þjóðfélaginu og allir aðrir. 
Það þýðir meðal annars að hjólastólanotandi hafi hindrunarlaust aðgengi að og um 
mannvirki, til jafns við aðra.

Frá því að byggingarreglugerðin tók gildi árið 2012 hefur henni verið breytt í þrígang. 
Nú er svo komið að vart er hægt að minnka stærðarkröfur meira án þess að skerða 
aðgengi fatlaðs fólks.

Í norskri rannsókn frá 2014 segir að erfitt sé fyrir hjólastólanotendur að fara um ef 
breiddir fara yfir 1,2 m. Í byggingarreglugerðinni er talað um að gangar innan íbúða 
þurfi að vera 1,1 m að breidd, en 1,3 m í almenningi. Huga þarf að því að hjólastólar 
geti mæst, með útskotum eða breiðari göngum. Hönnun flóttaleiða verður að taka 
mið af því að öryggi allra sé tryggt.

Snúningsflötur verður að vera inni í íbúð og á baðherbergi. Í reglugerðinni er kveðið á 
um að hann eigi að vera 1,3 m að lágmarki í íbúðum minni en 55m2. Minni getur 
hann ekki verið.

Veggsvalir bygginga skulu vera a.m.k. 4,0 m2 að stærð og ekki mjórri en 1,60 m 
samkvæmt reglugerð. Hér eru stærðir sýnilega miðaðar við að hjólastólanotendur geti 
notað svalirnar.

3 Umsögn Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ) um frumvarp til laga um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til 
greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar, þingskjal 836-484. mál.
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Lyfta þarf að vera til fólksflutninga í öllum opinberum byggingum sem eru að minnsta 
kosti tvær hæðir, en gerð er krafa um lyftu í öðrum byggingum sem eru þrjár hæðir 
eða fleiri. Þetta er sambærilegt við kröfur í nágrannalöndum okkar. Í 
byggingarreglugerðinni eru gerðar kröfur um að innanmál lyftu sé að lágmarki 1,10 m 
x 2,10 m. Til að hjólastóll geti komist inn í rými þarf það að vera að minnsta kosti 1,10 
m að breidd. Hér er ekki gerð sú rýmiskrafa að hægt sé að snúa stólnum heldur 
verður notandinn að bakka út úr lyftunni aftur, sem er mjög til óþæginda fyrir hann. 
Lyftur þarf að auki að nota til sjúkraflutninga.

Liður 7. Rýmkun reglna hjá sveitarfélögum um kaup á félagslegu húsnæði
Á heimasíðu velferðarráðuneytisins4 kemur fram að frá ársbyrjun 2011 til loka júlí 
2015 hefur leiguverð á húsnæðismarkaði hækkað um 40,2% og íbúðarhúsnæði um 
41,8%.

Hlutfall ráðstöfunartekna til greiðslu húsaleigu á almennum leigumarkaði
Íþyngjandi húsnæðiskostnaður er mun tíðari hjá fólki í lægsta tekjufimmtungi en hjá 
tekjuhærri hópum. „Þeir sem greiða 40% eða meira af ráðstöfunartekjum sínum eru 
taldir búa við verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað."5 Örorkulífeyrisþegar á 
leigumarkaði þurfa sífellt að greiða hærra hlutfall tekna sinna í húsaleigu. Meðaltekjur 
þeirra hafa lítið hækkað síðustu ár 6 á meðan húsaleiga almennt hefur hækkað mikið.

Í töflu 1 er dæmi um hlutfall ráðstöfunartekna örorkulífeyrisþega vegna greiðslu 
húsaleigu á almennum markaði. Óskertar húsaleigubætur eru meðtaldar í 
ráðstöfunartekjum. Hópur örorkulífeyrisþega er í þeirri stöðu að geta ekki keypt eigið 
húsnæði eða vera búinn að missa húsnæði sitt og þarf að leigja á almennum markaði 
á meðan beðið er eftir félagslegu leiguhúsnæði.

Tafla 1. Hlutfall ráðstölfunartekna til greiðslu húsaleigu
Reykjavík Meðalleiga á 

70 fm íbúð
Oskertar 
greiðslur TR 
vegna örorku 
eftir skatt*

Almennar
húsaleigubætur

Hlutfall ráðstöfunartekna 
til greiðslu húsaleigu

A r 2014 145.000 kr. 187.507 kr. 22.000 kr. 69,2%

Tafla byggir á dæmi af heimasíðu Velferðarráðuneytisins, en dæmi setti greiningardeild Arionbanka 
upp í desember 2014. Í dæminu Arionbanka er leiga fyrir 75m2 íbúð að meðaltali 145-185 þús. kr. á 
mánuði, þannig að lægri talan (145 þús) er tekin. Greiðslur miðast við 1. janúar -  með heimilisuppbót.

Það er grundvallaratriði til að bæta kjör leigjenda að liðka til á húsnæðismarkaði. 
Fjölgun félagslegs leiguhúsnæði þarf að vera liður í þeirri viðleitni og þá til að mæta 
þeim hópi sem er í erfiðustu stöðunni. Í 45. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga 
segir: „Sveitarstjórnir skulu, eftir því sem kostur er og þörf er á, tryggja framboð af 
leiguhúsnæði, félagslegu kaupleiguhúsnæði og/eða félagslegum eignaríbúðum

4 http://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/35275
5 Byrði húsnæðiskostnaðar 2004-2103. Hagtíðindi Hagstofu Íslands. 2014:3.
6 Þróun bóta TR til öryrkj a 2008-13. Samanburður við helstu vísitölur. T alnakönnun hf. Júlí 2013. 
http://www.obi.is/utgafa/skyrslur/
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handa þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki eru á annan hátt færir um að sjá 
sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annarra 
félagslegra aðstæðna."

Skv. nýlegri könnun á leiguíbúðum sveitarfélaga7 eru skortur eða verulegur skortur á 
félagslega húsnæði í 26 sveitarfélögum og falla þar undir öll fjölmennari sveitarfélög 
landsins. Stærsti hluti umsækjenda um félagslegar íbúðir eru í Reykjavík og 
sveitarfélögum umhverfis höfuðborgina en um 75% umsóknanna eru af þessu svæði.

Árið 2014 var var meðalbiðtími eftir félagslegu leiguhúsnæði á landsvísu 26,6 
mánuði, en hann enn lengri í Kópavogsbæ, Akraneskaupstað og Reykjavík. Því er 
ljóst að á þessum svæðum sér í lagi, er þörfin mikil og þá sérstaklega á litlum 
íbúðum.

Liður 9. Efling leigufélaga
Bandalagið styður það að efla skuli leigufélög sem tilbúin eru að skuldbinda sig til að 
leigja út íbúðir til lengri tíma. Bandalagið leggur á það þunga áherslu að tryggt verði 
að um langtímaútleigu verði að ræða. Sama má segja um að bjóða ónýttar lóðir 
ríkisins fram til bygginga leiguíbúða á sama grunni.

Ekkert um okkur án okkar.

Með vinsemd og virðingu,

Ellen Calmon 
Formaður ÖBÍ

7 Varasjóður húsnæðismála. Könnun á leiguíbúðum sveitarfélaga 2014. 
http://www.velferdarraduneyti.is/sjodir/varasj-husnaedism/skyrslur/nr/35236
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