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Umsögn Félagsbústaða hf. um frumvarp til laga um húsnæðisbætur, 
þingskjal 565, mál 407. 

Bókun Borgarráðs

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

„Reykjavíkurborg styður þá stefnu sem fram kemur í fyrirliggjandi 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 í frumvörpunum felast orðið mikilvægur þáttur í að tryggja húsnæðiskostnaður verði 
viðráðanlegur fyrir 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 eftir fjörtíu ár. Borgarráð áréttar jafnframt ábendingar og umsagnir 
fjármálaskrifstofu, velferðarsviðs borgarinnar og Félagsbústaða sem fela í sér mikilvægar ábendingar 
sem taka þarf mið af til að markmið frumvarpanna náist".

Umsögn Félagsbústaða

Félagsbústaðir hf. er félag sem ekki er rekið í hagnaðarskyni. Eigandi þess er Reykjavíkurborg og 
sinnir félagið þeirri skyldu sveitarfélagsins að útvega íbúum þess húsnæði, sem ekki eru færir um það 
sjálfir. Félagið á og rekur um 5% af öllum íbúðum í Reykjavík. Fyrirhuguð lög um almennar íbúðir, 
samkvæmt ofangreindu frumvarpi, munu hafa einhver áhrif á starfsemi félagins, en að nokkru leyti á 
viðskiptavini þess.

Að nokkru leyti hefur verið tekið tillit til athugasemda umsagnaraðila frá fyrri útgáfu frumvarpsins en 
þær vörðuðu:

□ greiðslu húsnæðisbóta beint til leigusala

Umsagnaraðili gerir athugasemdir við eftirfarandi greinar frumvarpsins.

11. gr -  Í ljósi þess neyðarástands sem ríkir á leigumarkaði í Reykjavík leggur umsagnaraðili til að í 
þessari grein verði einnig skilgreint sambýli þeirra sem rétt eiga á sérstökum húsaleigubótum frá 
sveitarfélagi. Slíkt myndi gera kleift að reka sambýli fyrir ótengda einstaklinga, t.a.m. í einbýlishúsum, 
þar sem nokkrir aðilar samnýta eldhús og baðherbergi. Húsnæðisbætur einstaklinga í slíku sambýli 
væru ekki háðar tekjum og eignum meðleigjenda. Gerð væri krafa um sérstakan samning milli þeirra 
einstaklinga sem leigðu saman á slíkan hátt sem skilgreindi rétt þeirra, skyldur og ábyrgð.



18. gr -  Merking greinarinnar er óljós í huga umsagnaraðila. Ekki er ljóst um hvaða hlutfall bætur 
skerðast ef samanlagðar eignir heimilismanna eru yfir viðmiðunarmörkum. Aðeins að skerðing hefst 
þegar eignir eru hærri en skerðingarmörk og falla alveg niður ef eignir eru 60% hærri en 
skerðingarmörk.

Félagið gerir ekki fleiri athugasemdir við frumvarpið á þessu stigi.

Virðingarfyllst,

Framkvæmdastjóri Félagsbústaða hf. 
Auðun Freyr Ingvarsson


