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Efni: Umsögn velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um húsnæðisbætur. Þingskjal 
565-407. mál.

Vísað er til erindis velferðarnefndar Alþingis, dags. 22. desember 2015, þar sem velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar var sent til umsagnar frumvarp til laga um húsnæðisbætur. Óskað var eftir 
að umsögn bærist eigi síðar en 14. janúar 2016. Af hálfu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar var óskað 
eftir fresti sem veittur var til 18. janúar 2016. Af hálfu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar eru veittar 
umsagnir af hálfu lögfræðiskrifstofu og skrifstofu fjármála og rekstrar.
Þann 25. ágúst 2015 var velferðarnefnd Alþingis send umsögn velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um 
áður framlagt frumvarp til laga um húsnæðisbætur. Frumvarpið er nú lagt fram að nýju. Þar sem 
forsendur þær sem liggja til grundvallar eru þær sömu og í fyrra frumvarpi hefur umsögn skrifstofu 
fjármála og rekstrar á velferðarsviði Reykjavíkurborgar ekki tekið tekið breytingum.

Borgarráð fjallaði um málið á fundi sínum þann 18. janúar 2016 og samþykkti eftirfarandi bókun:

Reykjavíkurborg styður þá stefnu semfram kemur ífyrirliggjandi húsnæðisfrumvörpum um upptöku 
húsnæðisbóta og uppbyggingu almennra íbúða sem byggðar verði upp með stofnframlögum ríkis og 
sveitarfélaga. Frumvörpin eru í samræmi við stefnu borgarinnar um fjölbreyttari og öruggari 
húsnæðismarkað, jafnræði milli þeirra sem leigja og eiga og með réttri framkvæmd geta þau stutt við 
metnaðarfulla uppbyggingaráætlun borgarinnar á leigu- og búseturéttaríbúðum. Þá getur stefnan 
sem ífrumvörpunum felst orðið mikilvægur þátturí að tryggja að húsnæðiskostnaður verði viðráðan- 
legurfyrir alla tekjuhópa. Þar ætti þó að skoða vandlega að lækka mætti leigu í almennum íbúðum 
með því að lengja endurgreiðslutíma lána þeirra, en hægja frekar á uppbyggingu húsnæðismálasjóðs 
eftirfjörutíu ár. Borgarráð áréttar jafnframt ábendingar og umsagnir fjármálaskrifstofu, 
velferðarsviðs borgarinnar og Félagsbústaða semfela í sér mikilvægar ábendingar sem taka þarfmið 
aftil að markmið frumvarpanna náist.

Eftirfarandi atriði komu fram í umsögn sem send var þann 25. ágúst 2015:

Samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnar um húsnæðismál (28. maí 2015) er markmið hennar að stuðla að 
auknu vali landsmanna á búsetuformi m.a. með því að auka stuðning við almennan leigumarkað og 
lækka húsnæðiskostnað efnaminni leigjenda. Um helmingur viðtakenda almennra húsaleigubóta og 
um 70% viðtakenda sérstakra húsaleigubóta á landsvísu eru búsettir í Reykjavík. í Ijósi sérstöðu 
borgarinnar varðandi stærð gagnagrunns um viðtakendur húsaleigubóta og skorts á greiningu í 
frumvarpi þá er markmið umsagnar fyrst og fremst að upplýsa um áhrif breytinga á mismunandi hópa 
bótaþega miðað við svæðisbundið úrtak og vekja athygli á sérstöðu borgarinnar í veitingu sérstaks 
húsnæðisstuðnings og fjárhagsaðstoðar. í kjölfarið má nýta niðurstöður greininga á úrtaki til að ná 
betur fram markmiðum frumvarps með mögulegum breytingum þar að lútandi. Vegna skorts á 
gögnum er ekki hægt að greina áhrif frumvarps á jafnræði bóta eignaraðila og leigutaka. Þó ber að 
hafa í huga að bótafjárhæð ein og sér er ekki nægjanlegur mælikvarði til að meta jafnræði
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búsetuforma þar sem leigutekjur leigusala eru 
skattlagðar og hagnaður af íbúðarsölu eigenda er 
skattfrjáls með smávægilegum takmörkunum. 
Einnig er bent á að launaþróun hefur ekki haldið 
fyllilega í við íbúðaverð á undanförnum 10 árum 
þegar litið er á þróun vísitalna frá 1994.

í meginatriðum er gert ráð fyrir 40% hækkun 
grunnfjárhæðar og 85% hækkun á mögulegu 
frítekjumarki á meðan skerðingarhlutfalli tekna 
umfram frítekjumark er óbreytt. Breytingarnar 
fela því í sér aukinn stuðning til mun breiðari 
tekjuhóps en áður. Bent hefur verið á að aukinn 
stuðningur gæti stuðlað að hærra leiguverði í stað MY"d i
þess að auka ráðstöfunartekjur leigutaka. Ef eftirspurn er umfram framboð á leiguhúsnæði þá er það 
sennileg niðurstaða, a.m.k. að hluta. Mögulega er hægt að vinna gegn þeirri tilhneigingu með að 
skilyrða húsnæðisbætur við hámarks leigufjárhæð.

Fyrirhugað er að bótakerfið taki gildi í tveimur skrefum þar sem frítekjumörk árið 2016 verða 2.700 
þús. kr. á ári óháð fjölda heimilismanna. Fyrir árið 2017 er gert ráð fyrir að frítekjumörk hækki í 
skrefum í allt að 4.725 þús. kr. á ári þegar heimilismenn eru fimm eða fleiri. Helstu breytingar á 
bótakerfi íbúðarleigjenda eru teknar saman í töflu 1 og punktum að neðan.

Samanburður á bótafyrirkomulagi vegna leiguíbúða (kr)
Ákvarðanaþættir bótafjárhæða Húsaleigubætur Húsnæðisbætur
Grunnfjárhæðabil 22.000-50.000 31.000-54.250
Hámark bóta í hlutfalli af leiguverði 50% 75%
Frítekjumörk lágmark/hámark á ári 2.550.000 2.700.000/4.725.000
Skerðingarhl utfal 1 umfram frítekjumörk 0,67% 0,67%
Skerðing bóta pr. milljón umfram frítekjumörk 6.700 6.700
Eignaskerðingamörk / hámarkseignir 6.983.000 6.500.000/ 10.400.000
Skerðing bóta pr. milljón umfram eignamörk 1.675 7.950/13.910

Tafla 1

• Bótafjárhæð ræðst af fjölda heimilismanna óháð fjölskyldugerð.
• í húsaleigubótakerfinu voru tekjur 20 ára og eldri taldar til tekna heimilis að námsmönnum 

undanskildum. Einnig voru undanskildar almannatryggingabætur og skattfrjálsar launatekjur, 
t.d. til starfsmanna alþjóðastofnana og embættismanna. í húsnæðisbótafrumvarpinu mynda 
allar tekjur 18 ára og eldri stofn til frádráttar á bótafjárhæð án undantekninga.

• Eignastaða leigutaka getur haft meiri áhrif á bótafjárhæðir í nýja kerfinu þar sem bótaréttur 
skerðist um u.þ.b. 26% fyrir hverja milljón umfram 6,5 mkr eignamörkin og fellur rétturinn 
niður við 10,4 mkr eignamörkin. Til samanburðar skerðast hámarkshúsaleigubætur einungis 
um á bilinu 3-8% fyrir hverja milljón umfram tæplega 7 mkr eignamörkin ef ekki er gert ráð 
fyrir tekjuskerðingu bóta. Eignamörk húsnæðisbóta er í samræmi við eignamörk vaxtabóta 
hjá hjónum og sambúðarfólki.

• Foreldrar með sameiginlegt forræði fá sambærileg réttindi til húsnæðisbóta þar sem börn 
geta nú verið talin til heimilismanna á tveimur heimilum.
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FJÁRMÖGNUN NÝS KERFIS 

í greinargerð með frumvarpinu virðist vera gert ráð 
fyrir því að sveitarfélög hætti að greiða almennar 
húsaleigubætur en taki þess í stað alfarið við greiðslu 
sérstakra húsaleigubóta og að 60% framlag 
Jöfnunarsjóðs vegna þeirra falli niður. Jafnframt er 
gert ráð fyrir að viðræður fari fram milli ríkis og 
sveitarfélaga um áhrif þessarar ráðstöfunar á fjárhag 
ríkis og sveitarfélaga. Reykjavíkurborg leggur áherslu 
á mikilvægi þess að fulltrúar borgarinnar taki beinan 
þátt í þessum viðræðum þar sem borgin er stór 
hagsmunaaðili eins og nánar er rakið hér á eftir.
Skv. áætlun Jöfnunarsjóðs fyrir árið 2015 er gert ráð 
fyrir að Reykjavíkurborg greiði um 69% af sérstökum 
húsaleigubótum á yfirstandandi ári. Jafnframt greiddi 
Reykjavíkurborg um 64% af heildarútgjöldum 
sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar á árinu 2013 
skv. gögnum Hagstofu íslands. Hins vegar voru íbúar Reykjavíkur á vinnualdri (20-65 ára) aðeins um 
38% af fjölda á landsvísu þann 1. janúar 2015. Því er Ijóst að Reykjavíkurborg ber hlutfallslega mun 
meiri útgjöld en önnur sveitarfélög til sérstakra húsaleigubóta og fjárhagsaðstoðar. Viðbótar- 
kostnaður skattgreiðenda í Reykjavík vegna þessa verður árlega u.þ.b. 1,6 ma.kr. í nýju kerfi (sú 
fjárhæð sem Reykjavíkurborg greiðir umfram það sem hún myndi greiða ef hlutdeild borgarinnar í 
greiðslu sérstakra húsaleigubóta og fjárhagsaðstoðar væri jöfn hlutdeild í íbúafjölda), miðað við 
óbreyttar greiðslur vegna sérstakra húsaleigubóta. Þessi mikli viðbótarkostnaður dregur að sjálfsögðu 
úr svigrúmi borgarinnar til að veita aðra þjónustu og því bera skattgreiðendur í Reykjavík skarðan hlut 
frá borði vegna forystuhlutverks borgarinnar íveitingu félagslegrar aðstoðar.
Að mati Reykjavíkurborgar er nauðsynlegt að innlima félagsleg útgjöld í jöfnunarkerfi sveitarfélaga á 
sama hátt og gert er með rekstur grunnskóla og málaflokk fatlaðs fólks, enda er um lögbundna 
þjónustu að ræða sem er síst minna mikilvæg en fyrrnefndir tveir málaflokkar. Jöfnunina væri hægt 
að útfæra á sama hátt og í tilviki grunnskóla og málefna fatlaðs fólks með því að láta tiltekið hlutfall 
útsvarsstofns renna til Jöfnunarsjóðs og dreifa fjármunum til sveitarfélaga eftir veittri aðstoð eða 
öðrum fyrirframskilgreindum viðmiðum.
Án jöfnunar útgjalda skapast sú hætta að ákveðin sveitarfélög veiti litla sem enga þjónustu á þessu 
sviði til að létta á eigin rekstri, sem kemur illa við þá íbúa sem verst standa og skapar hvata fyrir þá til 
að flytja til sveitarfélaga eins og Reykjavíkurborgar þar sem aðstoðin er meiri. í síðarnefndu 
sveitarfélögunum getur hlutfall íbúa sem þarf á félagslegri aðstoð að halda þannig aukist, sem veikir 
tekjugrunn sveitarfélaganna á sama tíma og útgjaldaþörf eykst.
í jöfnun útgjalda felst yfirlýsing um að félagsþjónusta sé sett í forgang. Þannig er stuðlað að því að öll 
sveitarfélög veiti viðunandi aðstoð og komið í veg fyrir að skattgreiðendur ákveðinna sveitarfélaga 
beri óhóflegar byrðar vegna hennar. Þetta er sérstaklega mikilvægt í Ijósi núverandi áforma um mikla 
uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis. Reykjavíkurborg hefur tekið forystuhlutverk í þessum 
áformum með framsetningu áætlunar um uppbyggingu 2.500 -  3.000 leigu- eða búseturéttaríbúða, 
og þar af uppbyggingu eða kaup Félagsbústaða á 500 félagslegum íbúðum á næstu fimm árum. 
Tryggja þarf að nægur hvati sé fyrir önnur sveitarfélög til að taka þátt af sama krafti til að markmið 
stjórnvalda um félagslega uppbyggingu náist.

Áhrif frumvarps á viðtakendur húsaleigubóta í Reykjavík
Greining á áhrifum frumvarps er byggð á 7.189 umsóknum til almennra húsaleigubóta hjá 
Reykjavíkurborg í nóvember 2014 sem unnin er af sérfræðingum velferðasviðs. Greining á skráðum 
umsóknum nýtist ekki sem áætlun á heildarkostnaði við breytt kerfi þar sem ekki er vitað um fjölda 
umsókna tekjuhærri einstaklinga sem hafa ekki rétt á greiðslu bóta miðað við núverandi kerfi en

Fjárhæð sem Reykjavíkurborg greiðir 
umfram hlutdeild í íbúafjölda á 
vinnualdri í nýju kerfi

Viðbótarkostnaður 
skattgreiðenda 
í Reykjavík 
(1.605 mkr)

38% af útgjöldum 
á landinu 
(2.305 mkr)

Sérstakar Fjárhagsaðstoö 
húsaleigubætur

Mynd 2
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gætu átt rétt í hinu nýja. í greiningunni er ekki horft til áhrifa þess aö miðað er við tekjur allra 
heimilismanna umfram 18 ára aldur án undantekninga skv. frumvarpi samanborið við 20 ára og eldri 
að námsmönnum frátöldum í núverandi kerfi (bótafjárhæð ofmetin). Einnig ber að hafa í huga að ekki 
er tekið tillit til enn frekari skerðinga bótafjárhæða vegna launaþróunar frá nóvember 2014 til 1. 
janúar 2016 (bótafjárhæð ofmetin). Að lokum er ekki unnt að greina áhrif þess að foreldrar með 
sameiginlegt forræði geta talið börnin til heimilismanna á báðum heimilunum (bótafjárhæð 
vanmetin).
Tekjudreifing

Árstekjur 
(með TR) Fjöldi Meðalhúsaleiga

Meðalgreiðsla 
núverandi kerfi

Meðalgreiðsla 
frumvarp 2016

Meðalgreiðsla
frumvarp

Breyting frá 
núverandi kerfi %

Bótafjárhæð / 
Meðallelgu

Breyting/
meðalleigu

0 581 102.341 27.457 35.060 35.060 7.603 28% 34% 7%
1.000.000 303 107.773 29.678 35.614 35.614 5.935 20% 33% 6%
2.000.000 779 104.605 27.841 34.722 34.722 6.881 25% 33% 7%
3.000.000 2.677 102.558 26.208 33.380 33.457 7.250 28% 33% 7%
4.000.000 1.317 109.435 24.530 30.216 32.023 7.494 31% 29% 7%
5.000.000 681 116.535 20.169 25.549 29.279 9.110 45% 25% 8%
6.000.000 458 125.882 16.567 22.051 27.575 11.008 66% 22% 9%
7.000.000 204 130.633 14.561 18.634 26.030 11.469 79% 20% 9%
8.000.000 109 134.595 10.319 15.026 24.179 13.859 134% 18% 10%
9.000.000 51 135.741 7.579 11.649 22.510 14.930 197% 17% 11%

10.000.000 21 137.272 3.308 5.886 15.577 12.269 371% 11% 9%
11.000.000 5 165.768 3.497 3.020 15.864 12.367 354% 10% 7%
12.000.000 3 183.431 0 0 3.938 3.938 - 2% 2%

Samtals 7.189 24341 30.746 32376 7.935 33%

Tafla 2

í töflu 2 eru bornar saman meðalbótagreiðslur miðað við nóvember 2014 eftir tekjum heimilismanna 
samkvæmt gögnum um staðgreiðsluskil frá ríkisskattstjóra. Tekjudálkur er reiknaður með því að 
margfalda mánaðarleg staðgreiðsluskil síðustu þriggja mánaða með fjórum og fela árstekjur í sér 
tekjubil sem nemur að hámarki tilgreindrar fjárhæðar í hverri röð.
Úrtak Reykjavíkurborgar bendir til að heildarbótagreiðslur úrtaksins aukast um 26% árið 2016 og um 
33% árið 2017 að öðru óbreyttu. Þegar frumvarp tekur að fullu gildi 1. jan. 2017 þá mun stuðningur, 
reiknaður sem hlutfall af húsaleigu, aukast meira hjá þeim 21% heimila sem hafa heildarárstekjur 
umfram 4 mkr á ári. Þegar tekjumörk eru 2,7 mkr óháð fjölda heimilismanna eins og gert er ráð fyrir á 
árinu 2016 þá er hlutfallsleg aukning á stuðningi jafnari þvert á tekjuhópa. Samkvæmt frumvarpinu 
verða bætur í hlutfalli af meðalleigu árið 2017 hæstar hjá tekjulægstu hópunum og lækka nokkuð 
jafnt í samræmi við hækkandi tekjur.

FJölskyldugerð
Fjöldi

helmillsmanna Meðallelga Fjöldl
Meðalgrelðsla 

núverandi kerfl
Meðalgrelðsla

frumvarp
Breyting frá 

núverandl kerfi %
Bótafjárhæð/

Meðallelgu
Breytlng/

meðallelgu

Einhleypur 1 94.153 4.416 19.764 28.476 8.711 44% 30% 9%
Einstætt foreldri, 1 barn 2 128.747 1.106 31.844 35.233 3.389 11% 27% 3%
Einstætt foreldri, 2 börn 3 141.564 524 39.879 43.280 3.400 9% 31% 2%

Einstættforeldrl, 3 börn 4 151.179 157 45.791 49.863 4.072 9% 33% 3%

Einstætt foreldri, 4 börn+ 5+ 156.455 31 47.379 53.218 5.838 12% 34% 4%

Hjón/sambýllsfólk 2 114.002 258 16.508 27.100 10.592 64% 24% 9%

Hjón/sambýlisfólk, 1 barn 3 122.887 327 24.488 38.082 13.594 56% 31% 11%

Hjón/sambýllsfólk, 2 börn 4 134.133 260 27.435 41.738 14.303 52% 31% 11%

Hjón/sambýlisfólk, 3 börn+ 5+ 148.951 110 32.139 44.182 12.044 37% 30% 8%

Samtals 7.189 24.341 32.276 7.935 33%

Tafla 3

Miðað við fjölskyldugerð skv. þjóðskrá er breyting minnst hjá einstæðum foreldrum eða um 10% að 
meðaltali sbr. töflu 3 að ofan. Innan þess hóps fer munur lækkandi eftir því sem fjöldi barna eykst 
fram að hópnum 4 eða fleiri börn sem stafar af því hvernig núverandi kerfi er tengt fjölda barna en 
grunnfjárhæð í núverandi kerfi fer hækkandi með fjölda barna fram að þriðja barni. Mest er 
breytingin hjá hópnum barnlausum hjónum/sambýlisfólk eða hækkun um 64%.
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Dreifing eftir stöðu tekna frá TR
Meðalgreiðsla Meðalgreiðsla

Staða tekna frá TR Fjöldi núverandi kerfl frumvarp Breyting %

Heimil með tekjur frá TR 3.322 25.473 31.580 6.108 24%

Heimili án tekna frá TR 3.867 23.369 32.873 9.504 41%

Samtals 7.189 24.341 32.276 7.935 33%
Tafla 4

Ein helsta breyting frumvarps um húsnæðisbætur er að tekjur frá TR verða reiknaðar með 
heildartekjum til skerðingar á grunnfjárhæð (tafla 4). Samhliða hækkandi grunnfjárhæð hefur þetta 
þau heildaráhrif að reiknaðar bætur hækka til flestra. Hækkun er þó minni hjá einstaklingum sem 
hafa einhverjar tekjur frá TR. Að meðaltali er hækkun 24% hjá einstaklingum með einhverjar tekjur 
frá TR en 41% hjá öðrum.

Heildarfjárhæðir eftir tegund húsnæðis
Meðalfj. Heildargreiðsla Heildargreiðsla Heildargreiðsla Breytingfrá

Tegund húsnæðis Fjöldi Meðalleiga herbergja núverandi kerfi frumvarp 2016 frumvarp núverandi kerfi %

Aim. markaður 3.592 124.811 2,7 87.338.267 110.200.102 117.226.210 29.887.943 34%

Búseti 73 87.018 2,9 1.668.493 2.097.392 2.195.608 527.115 32%
Félagasamtök 441 67.619 1,9 9.383.842 12.006.088 12.256.023 2.872.181 31%

Félagsbústaðir 1.800 109.358 2,7 47.940.121 57.584.742 60.119.115 12.178.994 25%

Sambýli fatlaðra 155 41.518 1,4 2.867.950 3.981.834 3.996.306 1.128.355 39%
Stúdentagarðar 870 82.114 1,5 20.271.082 27.925.681 28.917.701 8.646.619 43%
Þjónustuíbúðir 258 87.535 1,5 5.518.549 7.236.329 7.318.594 1.800.045 33%

Samtals 7.189 108.749 2,4 174.988.305 221.032.167 232.029.557 57.041.252 33%

Tafla 5

Viðtakendur almennra leigubóta í Reykjavík skiptast nákvæmlega til helminga á milli almenna 
leigumarkaðarins og leigufélaga eða samtaka sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Athygli vekur að 
viðskiptavinir Félagsbústaða bera hlutfallslega minnst úr býtum þegar kemur að hækkun 
bótafárhæða.

Meðaltal eigna
Meðalgreiðsla Meðalgreiðsla umfram Meðaltal tekjur

Einstaklingar sem lækka á milli kerfa__________Fjöldi núverandi kerfi frumvarp_______6.500.000________ fráTR

Samtals__________________________________209___________25.346_________ 19.404________1.640.251 2.332.842

Tafla 6

Sbr. töflu 6 lækka bætur hjá 209 einstaklingum frá og með árinu 2017 þ.e. þegar frumvarp er að fullu 
í gildi. Þar af eru 52 einstaklingar sem lækka vegna eignastöðu en af þeim falla bætur alveg niður hjá 
32 þar sem heildareignir eru umfram 10,4 mkr. Hjá öðrum er lækkun tilkomin vegna tekna frá TR sem 
nú reiknast til skerðingar. Meðaltekjur frá TR hjá þessum hópi er um 2,3 mkr. á ári.
Mynd 3 að neðan lýsir breytingum bótafjárhæða eftir fjárhæðabilum og fjölda viðtakenda 
húsaleigubóta samanborið við húsnæðisbætur í fullu gildi á árinu 2017.
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Mynd 3

Um breytingu úr 50% hámark bóta sem hlutfall af húsaleigu í 75%
Af 7.189 umsóknum eru 200 einstaklingar sem fá skerðingu vegna 75% hámarks bóta sem hlutfall af 
húsaleigu. Að meðaltali eru bætur skertar hjá þessum einstaklingum um 6.132 kr. á mánuði eða 
samtals 1,2 mkr. vegna þess. Ef miðað er við 50% hámark bóta sem hlutfall af húsaleigu eins og gert 
er í núverandi kerfi myndast skerðing hjá 737 einstaklingum að meðaltali um 7.462 kr. á mánuði eða 
samtals 5,5 mkr. Breyting úr 50% í 75% hámark hækkar bætur um 4,3 mkr. á mánuði miðað við 7.189 
umsóknir hjá Reykjavíkurborg nóv. 2014.

Að lokum áskilur velferðarsvið Reykjavíkurborgar sér rétt til að koma á framfæri frekari 
athugasemdum á síðari stigum.
Sé nánari upplýsinga óskað verða þær góðfúslega veittar.

Virðingarfyllst, 
f.h. velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

Hörður Hilmarsson 
skrifstofustjóri skrifstofu fjármála og rekstrar
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