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Hér að neðan er að fínna helstu athugasemdir Þjóðskrár Islands um 
húsnæðisbótafrumvarpið

Þjóðskrá íslands heldur og rekur tvær af grunnskrám samfélagsins, þjóðskrá og 
fasteignaskrá sem innihalda mikið af þeim upplýsingum sem væntanlegur 
framlcvæmdaraðili þarf að afla við framkvæmd verkefna sinna samkvæmt því sem 
segir í frumvarpinu.

í þjóðskrárkerfinu í dag era ekki skráðar upplýsingar um vensl bama við foreldra sína, 
forsjá barna né eru einstaklingar og íjölskyldur þeirra skráðar niður á íbúðir. 
Upplýsingar um vensl og forsjá eru til staðar á á pappírsformi en hafa ekki nema að 
hluta verið færð í tölvutækt form. Skráning niður á íbúðir er ekki til staðar en með 
samlceyrslu við fasteignaskrá og önnur gögn hjá Þjóðslcrá íslands er stór hluti þessara 
upplýsinga fyrirliggjandi.

Það er kostnaðarsamt fyrir þjóðfélagið að halda skrár eða þróa upplýsingarkerfí yfir 
sömu upplýsingamar hjá mörgum ólílcum stofnunum. Þjóðski'áin er grunnskrá og ætti 
að halda miðlægt þær upplýsingar sem önnur stjórnvöld þurfa á að halda vegna 
lögbundinnar starfsemi sinnar. Nærtælcara gæti verið að styrkja starfsemi 
stofnunarinnar þannig að þjóðskráin nýtist í samræmi við tilgang sinn. Dæmi um 
upplýsingar sem nauðsynlegar eru fleiri stjórnvöldum en væntanlegum 
framlcvæmdaraðila sbr. álcvæði frumvarpsins eru t.d. upplýsingar um forsjá, 
umgengnissamningar, upplýsingar um tengsl bama við foreldra og heimilismenn, en 
firumvarpið má skilja á þann veg að framkvæmdaraðili muni afla þessara upplýsinga 
víða að og halda þeim til haga.

Það er milcilvægt til þessa að tilgangi ti'umvarps þessa verði náð og fýrir samfélagið í 
heild, að hægt verði að slcrá einstaklinga niður á íbúðir. Er lögð áhersla á að Þjóðskrá 
Islands verði gert mögulegt að koma upp lcerfi til að skrá þessar upplýsingar en til
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þess vantar fjármagn. Þar sem um er að ræða upplýsingar um lögheimili manna þarf 
að vera hægt að halda utan um breytingar á slílcum upplýsingum og einnig að miðla 
þeim til framkvæmdaaðila eða opinbera aðila sem fara með réttindi og skyldur 
einstaklinga. Einnig er mikilvægt að Þjóðskrá Islands annist skráningu á venslum og 
forsjá og til þess þarf að koma upp kerfi til að skrá slíkar upplýsingar en þeim þarf að 
vera hægt að miðla. Ekki hefur heldur fengist ijármagn í það verkefni.

Lengi hefur staðið til að helja endurskoðun á lögum um lögheimili og lögum um 
aðsetursskipti, sem endurspegla ekki íslenskan samtíma. Auk þess má geta að á 
vegum innanríkisráðuneytisins var samið frumvarp til nýrra laga um þjóðskrá á 
síðasta ári sem þó var ekki lagt fram á Alþingi. Eitt af markmiðum þess frumvarps var 
að festa í lög ákvæði um að lögheimili einstaklinga yrði skráð niður á íbúðir sem og 
mælt fyrir um skráningu forsjár og annarra vensla bama við foreldar sína í þjóðskrá. 
Svo að slíkar ski'áningar næðu fram að ganga þyrfti nýtt lagaumhverfi sem styður við 
og heimilar breytingar og ijármagn til þess að breytingarnar geti orðið að veruleika. 
Tæloiileg þelddng er til staðar en ekki hefur tekist að fá fjármagn til verksins. Með 
styrkari stoðum löggjafar varðandi skráningu í þjóðskrá og á lögheimili myndi takast 
að ná mörgum þeim markmiðum sem sett eru fram í frumvarpi um húsnæðisbætur. 
Lög um húsnæðisbætur og þær skilgreiningar sem koma fram í þeim þurfa að 
samræmast þeim skilgreiningum og/eða þeim atriðum sem koma fram í lögum um 
lögheimili og aðsetur.

Varðandi upplýsingar úr fasteignaski'á þá eru þær aðgengilegar og opnar fyrir þá sem 
vilja nýta sér þær. Þar á meðal eru upplýsingar um notkun fasteigna og getur 
framkvæmdaraðili nýtt þær upplýsingar eins og aðrir.

Það er því ljóst að ráðast þarf í breytingar á kerfum Þjóðskrár Islands verði 
frumvarpið að lögum. Það er krafa samfélagsins að einstaklingar sem leita eftir aðstoð 
hins opinbera þurfi ekki að fara á fjölda staða til þess að sækja upplýsingar um hagi 
sína.

Hér að neðan er að fmna athugasemdir Þjóðskrár Islands við einstakar greinar 
frumvarpsins.

3. gr. Orðskýringar

1. tl. 1. mgr. Afangaheimili. Þótt fasteign sé skráð sem áfangaheimili í fasteignaskrá, 
þarf það ekki að þýða að um sé að ræða dvalarheimili sem fellur undir skilgreiningu 
frumvaipsins. Það yrði á ábyrgð framkvæmdaraðila skv. frumvaipinu að meta hvort 
áfangaheimilið (dvalarheimilið) falli undir skilgreiningu frumvaipsins.
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3. tl. 1. mgr. Heimilismenn. Benda má á hvort nota eigi orðalagið skráð lögheimili í 
íbúðarhúsnæði í stað búsettir sbr. 2.tl.

Svo hægt sé að finna út hvaða heimilismenn era búsettir í íbúð/fasteign þyrfti að vera 
hægt skrá heimilismenn niður á íbúðamúmer. Ákvæði frumvaipsins verður ekld 
skilið á annan hátt en að einstaklingar séu skráðir niður á íbúðir. Skráning einstaklinga 
í íbúðir í þjóðskrá er ekki orðin að veruleika eins og er en stefnt er að slíkri skráningu. 
Þjóðskrá íslands hefur eins og áður segir hafið undirbúning þess en fjánnagn vantar til 
þess að slík skráning geti orðið að veruleika.

6. tl. l.mgr. Nám.

Samkvæmt frumvaipinu væri ekki óheimilt að námsmaður sem er með lögheimili í 
Reykjavík og er í Háskóla íslands verði með tímabundna búsetu í Reykjavík og njóti 
þar húsnæðisbóta þar sem hann býr, t.d. í stúdentagörðum. í dag geta námsmenn sem 
stunda nám fyrir utan lögheimilissveit óskað eftir aðsetursskráningu í þjóðskrá. 
Þjóðskrá íslands hefur hins vegar hafnað skráningu námsmanna ef þeir stunda nám 
innan lögheimilissveitar. Frumvarpið verður ekki skilið á annan hátt en að námsmenn 
geti stundað nám innan lögheimilissveitar á grundvelli tímabundins aðseturs. Þannig 
verður framkvæmdaraðila heimilt að veita námsmanni húsnæðisbætur þótt hann hafí 
ekki aðsetursskráningu í þjóðskrá. Er ætlunin að vera með annars konar skráningu og 
víðtækari? Spyrja má hvort það sé ætlunin að afnema skyldu til að skrá aðsetur í 
þjóðskrá?

7. tl. 1. mgr. Tímabnndið aðsetur.

Ekki kemur fram í frumvarpinu með skýrum hætti hvort umsækjandi þurfi að skrá 
tímabundið aðsetur í þjóðskrá svo að hann uppfylli skilyrði framvarpsins eða hvort 
nóg sé fyrir hann að framvísa þar til gerðum vottorðum s.s. læknisvottorði, 
námsvottorði, vottorði að umsækjandi sé í endurhæfingu á áfangaheimili. Jafnframt 
yrði að skilgreint hugtakið, þ.e. til hvað tímalengdar á að miða. Nemandi getur t.d. 
verið á námi í nokkur ár á meðan einstaklingur sem býr á áfangaheimili getur verið 
þar í fáeina mánuði.

Þar sem Þjóðsk'á íslands leggur mikinn metnað að hafa sem réttustu skráningu í 
þjóðskrá á hveijum tíma kann að vera mikilvægt að þeir sem njóta húsnæðisbóta á 
grundvelli aðsetursskráningar hafi einnig þá skráningu í þjóðskrá, þ.e. að skráning í 
þjóðskrá endurspegli raunverulega búsetu einstaklings eins og lögheimilislögin gera 
ráð fyrir. Mikilvægt er að hafa þessa skráningu í þjóðskrá þegar litið er til öryggis
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einstaklinga og að aðrar stofnanir s.s. lögregla, slökkvilið o.s.frv. geri sér grein fyrir 
raunverulegri búsetu umsækjanda. Því er ekki nægilegt að framkvæmdaraðili haldi 
einn utan um þessa skráningu.

5. gr. Fratnkvœmdaraðili

Samkvæmt ákvæðum frumvarpsins er ráðherra heimilt að ákveða með reglugerð 
hvaða stofnun hann felur framkvæmd húsnæðisbóta, sbr. 1. mgr. 5. gr. og 30. 
gr.frumvarpsins. Að mati Þjóðskrár íslands eru ekki margar stofnanir sem geta sinnt 
því og farið eftir ákvæðum frumvarpsins. Má þar helst nefna eftirlit með hverjir teljast 
sem heimilismenn, eftirlit með fasteignum, þ.e. hvaða fasteignir uppfylla skilyrði 
frumvarpsins, fastri búsetu, o.s.frv. Það er alveg ljóst að framkvæmdaraðili þarf að 
hafa náið samstarf við Þjóðskrá íslands verði það að lögum.

9. gr. Skilyrði húsnœðisbóta

Um a. lið. 2. mgr. 9. gr. Svo að framkvæmdaraðili geti metið upplýsingar frá 
umsækjanda og staðfest hverjir teljist vera heimilismenn þyrfti að vera hægt að skrá 
heimilismenn niður á íbúðir. Eins og þjóðski'á er uppbyggð í dag er þetta elcki hægt 
eins og kemur fram í umfjöllun að framan. Þannig yrði framkvæmdaraðili að treysta á 
að upplýsingar umsækjanda séu réttar, sjá nánar athugasemdir um skráningu 
heimilismanna niður á íbúðir í 3. tl. 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins.

Um c. lið 2. mgr. 9. gr. Æskilegt að notast sé við hugtök sem þegar eru til. I þessu 
samhengi er vert að nefna að í reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti er að finna 
skilgreiningu á íbúðarhúsnæði. Þar segir: „varanlegt húsnœði sem cetlað er til svefns, 
matar og daglegrar dvalar þeirra sem þar búa“. Samkvæmt reglugerðinni þarf 
bygginganefnd að samþykkja húsnæðið svo hægt sé að leigja það út sem 
íbúðarhúsnæði sbr. 24. gr., Þar kemur m.a. fram að óheimilt er að leigja út 
íbúðarhúsnæði eða íbúðarherbergi nema húsnæðið hafi hlotið samþykki 
byggingarnefndar. Er því vakin athygli á hlutverki og ábyrgð sveitarfélaga varðandi 
nýtingu og skráningu fasteigna sem og varðandi skipulagsmál.

Þrátt fyrir skýr ákvæði lögheimilislaga þekkist það að sveitarfélög hafi heimilað 
skráningu lögheimilis í húsnæði sem er á svæði sem skipulagt er til annarrar notkunar 
en til íbúðar. Það kann því að vera að skráning lögheimilis í þjóðskrá gefí ekki rétta 
mynd af skráðri tegund notkunar.
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10. gr. Undanþága frá skilyrðum um búsetu

3. mgr. og 4. mgr. 10. gr. Barn telst vera heimilismaður hjá báðum foreldrum sínum 
eða forsjáraðilum. í frumvarpinu er komið inná tilvik þar sem barn telst til 
heimilismanna á tveim stöðum. Samkvæmt ákvæðum lögheimilislaga getur enginn átt 
lögheimili á tveim stöðum. Hvað þetta varðar er vísað til umfjöllunar í skýrslu um 
tvöfalda búsetu barna1. Gæta þarf að samræmi og samráði þegar fjallað er um þennan 
málafloklc þar sem Þjóðskrá íslands bæði skráir upplýsingar um lögheimili, forsjá og 
foreldra barna. Eðlilegra væri að hægt væri að sækja þessar upplýsingar til Þjóðskrár 
íslands þar sem upplýsingar úr þjóðskrá eru notaðar. Oft er um að ræða viðkvæmar 
persónuupplýsingar og því væri æskilegt að upplýsingarnar væru ekki á mörgum 
stöðum. Lagt til að þetta ferli verði einfaldað svo tryggt verði að skráning verði 
miðlæg og á einum stað og ákvarðanir byggist á þeirri skráningu til þess að tryggja 
samræmi í ákvörðunum opinberra aðila.

Þjóðskrá íslands er sú stofnun sem ávallt á að hafa réttar upplýsingar um fyrirkomulag 
forsjár bama hverju sinni. E f einstaklingar eiga að upplýsa framkvæmdaraðila um 
breytingar á forsjá eða umgengni þá er hætt við að hann sé ekki ávallt með nýjustu 
upplýsingar, ennfremur geta komið upp tilvik þar framkvæmdaraðilinn gæti haft 
upplýsingar um breytingar á forsjá sem Þjóðskrá Islands hefur ekki fengið í sínar 
hendur. Þetta getur orsakað misræmi með tilheyrandi óþægindum fyrir umsækjanda 
sem og þær stofnanir sem eiga í hlut.

Þjóðskrá íslands heldur og rekur þjóðskrá sem er ein af grunnskrám samfélagsins og 
er hún gríðarlega útbreidd hérlendis. í þjóðskrá eru þær upplýsingar um einstaklina 
sem aðrar stofnanir samfélagsins nota sem grundvöll ákvarðanatöku sinnar um réttindi 
og skyldur einstaklings. Þjóðskrárkerfinu er ætlað að uppfylla þarfir þjóðfélagsins til 
þess að fá upplýsingar um íbúa þess og auðkenningu þeirra (nafn, persónuauðkenni, 
þjóðerni o.s.frv.), upplýsingar um fjölskyldutengsl (hjúskaparstöðu, börn o.s.frv.) og 
um búsetu. Með skráningu í þjóðskrá eru einstaklingi tryggð ákveðin réttindi og 
jafnframt ber hann ákveðnar skyldur sem leiðir af skráningu hans. Það er því mjög 
mikilvægt allar skráningar sem hafa áhrif á réttarstöðu einstaklings séu skráðar á einn 
stað og tryggt sé að nýjustu upplýsingar um einstakling liggi fyrir. Það að ski'á ólíka 
þætti er varða réttarstöðu einstaklings hjá ólíkum aðilum bíður upp á hættu á misræmi 
og einnig misnotkun á opinberum stuðningi. Er því lögð rík áhersla á þær upplýsingar 
er lúta að skráningu vensla við foreldra, forsjá og skráning einstaklinga niður á íbúðir 
verði miðlæg skráning í þjóðskrá. Leggja þarf mat á kostnað við að gera umræddar

1 Skýrsla innanríkisráðherra um jafnt búsetuform  barna sem  búa á tveim ur heim ilum . Sjá nánar 
hér: h ttp ://w w w .a lth in g i.is /a lte x t/p d f/1 4 5 / s /0 1 7 O.pdf
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breytingar á þjóðskrárkerfmu til að bæta þessum skráningaruppl ýsi ngum við 
þjóðskrána.

15. gr. Heimild til upplýsingaöflunar

Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. frumvarpsins er framkvæmdaraðila heimilt að fengni 
skriflegu samþykki að afla upplýsinga frá Þjóðskrá íslands sem og fleiri aðilum. Það 
er mat Þjóðskrár íslands að það komi fram með skýrum hætti í frumvarpinu hvaða 
gögnum hveijum og einum beri að skila til framkvæmdaraðila óski hann eftir þeim. 
Jafnframt að umsækjandi og öðrum heimilismönnum verði greint með skýrum hætti 
hvaða gögn framkvæmdaraðili hyggst óska eftir svo hægt verði að meta umsókn um 
húsnæðisbætur. Slík framkvæmd yrði þá til samræmis við góða stjómsýslu. I 
athugasemdum við lagafrumvarpið um 15. gr. segir að framkvæmdaraðila sé heimilt 
eftir að samþykki umsækjanda liggur fyrir að óska eftir gögnum frá þeim aðilum sem 
frarn koma í frumvarpinu. Er hér helst átt við gögn eins og afriti af þinglýstum 
leigusamningi frá sýslumönnum o.s.frv. Er þetta gert til þess að fækka þeim 
fylgigögnum sem umsækjandi þarf að skila inn með umsókn sinni um húsnæðisbætur. 
Þjóðskrá íslands tekur heilshugar undir þessa breytingu.

Samkvæmt ákvæði 2. mgr. 15. gr. frumvarpsins er framkvæmdaraðila heimilt að óska 
eftir gögnum á því formi sem hann óskar eftir sbr. þó 2. málsl. 1. mgr. 18. gr. laga um 
þjóðskrá og almannaskráningu. Hvað þetta varðar þarf að huga að því hvort breyta 
þarf afhendingarmáta upplýsinga frá Þjóðskrá Islands sem getur verið gífurlega 
kostnaðarsamt, þ.e. að ráðast í breytingar á vottorðum, eyðublöðum og kerfum til að 
mæta kröfum framkvæmdaraðila. Það ætti að kappkosta að afhending upplýsinga fari 
einatt fram á sem hagkvæmastan og öruggastan hátt og ætti því að veita Þjóðskrá 
Islands heimild til að lcveða á um afhendingarmáta eftir því sem hagkvæmast er á 
hverjum tíma. Vitaskuld er þar horft til rafrænnar afhendingar gagna.

í greininni er áskilið að framlögð gögn séu endurgjaldslaust sbr. þó ákvæði laga um 
þjóðskrá og almannaskrá um meiriháttar verk. Eldci er að fínna nánari skilgreiningu í 
frumvarpinu um hugtakið „ meiriháttar verk‘\

Þjóðskrá Islands vill vekja athygli á því að gjaldfrelsi það sem hér er mælt fýrir um og 
byggir á tilvísun til 18. gr. laga um þjóðskrá og almannaskráningu, mun hafa í för með 
sér gífurleg áhrif' á afkomu Þjóðskrár íslands og er nauðsynlegt að taka tillit til slíkra 
þátta við mat á kostnaðaráhrifum frumvarpsins. Sá hluti starfsemi Þjóðskrár Islands 
sem lýtur að rekstri almannaskráningar og þar með þjóðskrárkerfmu hefur verið 
rekinn með halla til fjölda ára og má ekki við frekari tekjuskerðingu. Þjóðskráin er í 
dag ijármögnuð að stórum hluta með sölu upplýsinga úr skránni. Er þá ótalinn
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kostnaður við framþróun þjóðskrár til þess að mæta brýnum kröfum samfélagsins. 
Auk þess þarf að líta til þess hvaða breytingar Þjóðskrá Islands þarf að gera á kerfum 
sínum til þess að geta uppfyllt ákvæði frumvaipsins varðandi skráningu og aðgang að 
gögnum. Enn fremur er rétt að vekja athygli á að lög um þjóðskrá og 
almannslcráningu eru skrifuð meira en 30 árum áður en tölvuvæðing þjóðskrár hófst 
og eru lögin löngu úr sér gengin og ekki í takt við kröfur samfélagsins um skráningu, 
miðlun og vernd viðkvæmra persónuupplýsinga.

23. gr. Eftirlit.

Eftirlit um að skilyrði til húsnæðisbóta séu til staðar er á hendi framkvæmdaraðila. 
Þjóðskrá íslands lýsir yfír áhyggjum sínum þegar framkvæmdaraðili þarf að meta 
framlögð gögn sem ekki er hægt að sannreyna í skrám þjóðskrár Islands. Er því 
ítrekuð sú nauðsyn að ávallt sé stuðst við nýjustu skráningu í þjóðskrá.

Niðurlag

Forsenda þess að markmið frumvarpsins náist er að unnt verði að fjármagna 
breytingar á lcerfum Þjóðskrár íslands. E f frumvaipið verði að lögum, mun eiga sér 
stað náið samstarf á milli Þjóðskrá Islands og framkvæmdaraðila, t.d. vegna 
afhendingar gagna, aðgangs að gögnum og skrám. Því væri æskilegt að stofnun eins 
Þjóðskrá íslands sem rekur grunnskrá ríkisins verði efld þannig að núverandi kerfi 
verði bætt og að stofnunin haldi um þau gögn sem krafíst er í frumvarpinu.

Þjóðskrá íslands áskilur sér rétt til þess að koma að frekari athugasemdum á síðari 
stigum. Sé óskað frekari upplýsinga verða þær fuslega veittar.

F.h. Þjóðskrár íslands

Indriði B jöm  Á rm annsson  
Lögfrœðingw
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