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Athugasemdir fjármála- og efnahagsráðuneytisins í kostnaðarumsögn um 
frumvarp til laga um húsnæðisbætur.

Í minnisblaði þessu er að finna svör velferðarráðuneytisins við athugasemdum sem fram koma í 
kostnaðarumsögn fjármála- og efnahagsráðuneytisins um frumvarp til laga um húsnæðisbætur.

Frumvarpið felur í  sér þá grundvallarbreytingu að framkvæmd almennra húsaleigubóta verði 
færð til ríkisins en með því móti yrði framkvæmd á almennum húsnæðisstyrkjum til leigjenda 
eftirleiðis á tveimur stjórnsýslustigum með auknum rekstrarkostnaði og flóknara ferli fyrir hluta 
bótaþega (bls. 62 og 74).
Það var samkomulag í þeim skýrslum sem fjölmennar nefndir hafa lagt fram um þetta efni að 
almennur húsnæðisstuðningur væri betur kominn hjá ríkinu heldur en sveitarfélögunum. Þar er um að 
ræða almennan húsnæðisstuðning til leigjenda á sama hátt og vaxtabætur eru fyrir íbúðareigendur. 
Allir leigjendur geta sótt um þessar bætur en fjöldi heimilismanna, tekjur, eignir og 
lágmarksgreiðsluþátttaka í húsnæðiskostnaði ráða því hversu háa fjárhæð viðkomandi fær. Þessi 
stuðningur fer ekki saman við félagsþjónustu sveitarfélaga sem er sú þjónusta sem sveitarfélögin 
veita og miðar ávallt heildstætt við félagslegar aðstæður fjölskyldna. Fer þessi stuðningur því betur 
saman við annan þann húsnæðisstuðning sem ríkið veitir.

Sérstakar húsaleigubætur eru hins vegar eingöngu greiddar til þeirra sem standa mjög höllum fæti 
félagslega og dugar yfirleitt ekki eitt og sér að hafa lágar tekjur heldur verður eitthvað meira að koma 
til. Hefur því verið litið á sérstakar húsaleigubætur frekar sem hluta félagsþjónustu sveitarfélaga og 
eru þær eingöngu greiddar út eftir að nákvæmt mat hefur farið fram á aðstæðum fjölskyldna. Þessu til 
merkis er að ekki er fjallað efnislega um skilyrði og fjárhæðir sérstakra húsaleigubóta í lögum um 
húsaleigubætur heldur ákveður hvert sveitarfélag hvort það greiði sérstakar húsaleigubætur og þá 
hvaða reglur skuli gilda um þær á sama hátt og gildir um aðrar reglur félagsþjónustu sveitarfélaga. Er 
því lagt til í frumvarpinu að ákvæði um sérstakar húsaleigubætur verði staðsett í lögum um 
félagsþjónustu sveitarfélaga.

Að því er varðar gagnrýni um aukinn kostnað vegna umsýslu kerfisins verður að taka tillit til þess að 
það liggur ekki nákvæmlega fyrir hver umsýslukostnaður, þ.m.t. fjöldi stöðugilda, vegna almennra 
húsaleigubóta og sérstakra húsaleigubóta hefur verið hjá sveitarfélögunum. Eingöngu er um að ræða 
áætlaðan kostnað enda er núverandi kostnaður dreifður innan stjórnsýslu 70 sveitarfélaga. Einungis 
hluti þeirra greiðir út sérstakar húsaleigubætur (26 árið 2014) og má ætla að framkvæmd þeirra sé að 
mestu leyti samtvinnuð félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélaga þar sem oftar en ekki njóta þær 
fjölskyldur margþættrar þjónustu hjá sveitarfélaginu.

Velferðarráðuneytið fékk óháðan fagaðila til að meta mannaflaþörf þeirrar stofnunar sem kemur til 
með að annast framkvæmd húsnæðisbótakerfisins.



Að því er varðar gagnrýni um að umsóknarferlið verði flóknara fyrir hluta bótaþega, þ.e. þá sem 
sækja um sérstakar húsaleigubætur til viðbótar húsnæðisbótum, verði opinber húsnæðisstuðningur til 
leigjenda á hendi tveggja framkvæmdaraðila er rétt að taka fram að í gildandi kerfi þarf umræddur 
hópur einnig að sækja sérstaklega um sérstakar húsaleigubætur. Þannig er ekki gert ráð fyrir 
sameiginlegri umsókn um almennar og sérstakar húsaleigubætur hjá sveitarfélögunum. Þá gilda ekki 
sömu skilyrði um greiðslu sérstakra húsaleigubóta og almennra húsaleigubóta og þarf því einnig að 
fara fram sérstakt mat á félagslegum aðstæðum umsækjanda um sérstakar húsaleigubætur.

I  þessu sambandi er ástæða til að benda á að í  greinargerð frumvarpsins kemur ekki fram 
viðhlítandi greining eða talnaefni til að styðja við að það að æskilegt sé talið að hið opinbera 
niðurgreiði húsnæðiskostnað heimila í  verulegum mæli með tilliti til tekju- og eignastöðu og 
jölskyldustærðar fremur en að beita barnabótum og tekjuskattskerfinu til tekjujöfnunar (bls. 59).
Það hefur lengi tíðkast innan íslensks velferðarkerfis að hið opinbera niðurgreiði húsnæðiskostnað 
heimila, annars vegar með greiðslu vaxtabóta frá árinu 1988 og hins vegar með greiðslu 
húsaleigubóta frá árinu 1994. Vaxtagjöld höfðu þá allt frá árinu 1921 verið frádráttarbær frá 
tekjuskattstofni. Í ljósi þessa þótti ekki ástæða til að gera sérstaklega grein fyrir því í greinargerð með 
frumvarpi til laga um húsnæðisbætur hvort æskilegt væri að hið opinbera niðurgreiddi áfram 
húsnæðiskostnað heimila á Íslandi fremur en að beita barnabótum og tekjuskattskerfinu til 
tekjujöfnunar í íslensku samfélagi.

Frumvarp þetta byggist í megindráttum á störfum tveggja fjölskipaðra vinnuhópa sem ráðherrar höfðu 
skipað og því eðlilegra að þar hefði verið fjallað um þessi atriði hafi efni staðið til að breyta stuðningi 
við fjölskyldur að þessu leyti innan velferðarkerfisins.

Það var aftur á móti niðurstaða vinnuhópanna að leggja til að húsaleigu- og vaxtabætur yrðu 
sameinaðar í eitt húsnæðisstuðningskerfi húsnæðisbóta. Sú tillaga samræmist tillögum
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um húsnæðisstuðning sem fram koma í nýlegri skýrslu sjóðsins frá því í 
nóvember 2015 um skattkerfið hér á landi. Fram kemur að það sé mat sjóðsins að æskilegt sé að 
stjórnvöld veiti húsnæðisstuðning með einu samræmdu húsnæðisstuðningskerfi fremur en að beita 
ólíkum aðgerðum, svo sem vaxta- og húsaleigubótakerfunum, til að stuðla að húsnæðisöryggi 
landsmanna þar sem slíkt fyrirkomulag geti leitt til þess að markmið húsnæðisstefnu stjórnvalda verði 
óskýrari og kunni að leiða til þess að fólk velji sér dýrara húsnæði en ella.

Með frumvarpi til laga um húsnæðisbætur er því fyrsta skrefið tekið í átt að samræmingu vaxta- og 
húsaleigubóta en að svo stöddu er þó ekki gert ráð fyrir að vaxta- og húsaleigubætur verði sameinaðar 
í eitt húsnæðisstuðningskerfi eins og fyrrnefndir vinnuhópar lögðu til heldur verði breytingar gerðar á 
báðum húsnæðisstuðningskerfunum til að jafna stuðning við ólík búsetuform í samræmi við 
yfirlýsingu stjórnvalda um húsnæðismál, dags. 28. maí 2015, sem var liður í aðgerðum 
ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði.

Í yfirlýsingunni segir m.a.:
Til að lækka frekar húsnæðiskostnað efnaminni leigjenda verða húsnæðisbætur hækkaðar á árunum 
2016 og 2017. Grunnfjárhæð og frítekjumark verða hækkuð með hliðsjón a f tillögum sem hafa 
verið til meðferðar hjá stjórnvöldum. Húsnæðisbætur og frítekjumörk munu taka mið a f fjölda 
heimilismanna [...] Mikilvægt er að upphæð vaxtabóta og skerðingarákvæði aðstoði einkum 
fjölskyldur undir meðaltekjum.



Lagt er til í  frumvarpinu að félags- og húsnæðismálaráðherra verði heimilt með reglugerð að 
gera veigamiklar breytingar á húsaleigubótakerfinu sem gætu hvort sem er falið í  sér verulega 
aukin eða minnkuð tilfærsluframlög til einstaklinga og heimila úr ríkissjóði án þess að það komi 
til ákvörðunar hjá löggjafar- og járstjórnarvaldinu á Alþingi (bls. 59).
Hér er vísað til þess að samkvæmt frumvarpinu hefur ráðherra heimild til að breyta 
tekjuskerðingarhlutfalli (8% í frumvarpinu) með reglugerð sem og við hvaða hlutfall af eignamörkum 
(6,5 m.kr. í frumvarpinu) húsnæðisbætur séu að fullu niðurfallnar (60% hærri fjárhæð skv. 
frumvarpinu, þ.e. 10,4 m.kr.). Ráðherra hefur sambærilegar heimildir í gildandi húsaleigubótakerfi að 
því er varðar skerðingu vegna tekna, en samkvæmt 3. mgr. 5. gr. laganna setur ráðherra ákvæði í 
reglugerð um útreikning og fjárhæð húsaleigubóta, þar á meðal um grunnfjárhæðir bóta. Þannig eru 
bæði tekjumörk og skerðingarhlutfall vegna tekna skilgreind í reglugerð um húsaleigubætur en ekki í 
lögum um húsaleigubætur, sbr. 3. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar.

Ekki er um sams konar heimild að ræða varðandi skerðingu vegna eigna, enda stuðst við annað 
fyrirkomulag að þessu leyti í gildandi lögum en í frumvarpinu. Þannig skerða eignir ekki 
húsaleigubætur um tiltekið hlutfall í gildandi kerfi, með sambærilegum hætti og tíðkast í 
vaxtabótakerfinu og lagt er til í frumvarpinu, heldur bætast 25% eigna heimilisins umfram tiltekin 
eignamörk (sem taka breytingum á ári hverju til samræmis við vísitölu neysluverðs) við þær tekjur 
sem liggja til grundvallar útreikningi húsaleigubóta. Er þannig ekki um sambærilega reglu að ræða og 
í frumvarpinu um húsnæðisbætur. Í ljósi þess að áfram er gert ráð fyrir að ráðherra hafi heimild til að 
breyta tekjumörkum og skerðingarhlutfalli vegna tekna þótti eðlilegt að leggja til að ráðherra hefði 
sams konar heimild til að breyta eignamörkum og var sú leið því farin í frumvarpinu.

Reynslan hefur verið sú að ráðherra hefur ekki breytt reglugerð um húsaleigubætur nema með 
samþykki ríkisstjórnar eftir samráð við fjármála- og efnahagsráðherra. Er það m.a í samræmi við við 
2. tölul. 1. mgr. 6. gr. laga um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011, með síðari breytingum, þar sem mælt 
er fyrir um að ríkisstjórnarfundi skuli halda um mikilvæg stjórnarmálefni en þar segir að til 
mikilvægra stjórnarmálefna teljist m.a. reglugerðir og yfirlýsingar sem taldar eru fela í sér mikilvæga 
stefnumörkun eða áherslubreytingar eða ef sýnt þykir að reglugerð eða yfirlýsing geti haft áhrif á 
útgjöld ríkissjóðs umfram fjárheimildir eða á efnahagsmál almennt.

1 5. gr. frumvarpsins er kveðið á um að framkvæmdaraðili skuli ár hvert haga áætlanagerð sinni 
varðandi útgjöld til húsnæðisbóta fyrir næsta almanaksár í  samræmi við reglur fjárlagagerðar og 
senda ráðherra til frekari meðferðar. Fremur óljóst er til hvaða reglna vísað er til í  ákvæðinu. 
Auk þess eru almenn ákvæði um áætlanagerð og fyrirkomulag fjárlagagerðar fyrir alla ríkisaðila 
sett í  gildandi lögum um járreiður ríkisins og áformuðum lögum um opinber fjármál og er 
afstaða járm ála- og efnahagsráðuneytisins að engin slík sérákvæði ætti að setja í  öðrum lögum 
(bls. 65).
Efnislega samhljóða ákvæði er að finna í 25. gr. laga um almannatryggingar.



A hinn bóginn er sá veigamikli ágalli á undirbúningi frumvarpsins að ekki liggur fyrir 
endurskoðað verkaskiptasamkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um járhagsleg samskipti vegna 
breytinga á fyrirkomulagi húsaleigubóta. ... Endurskoðun á slíku verkaskiptasamkomulagi þyrfti 
að ræðast milli viðkomandi ráðuneyta og sveitarfélaga auk þess sem slík umjöllun þyrfti að eiga 
sér stað í  formlegri samstarfsnefnd um samskipti ríkis og sveitarfélaga, svokallaðri 
Jónsmessunefnd, en engin formleg umræða hefur farið um þetta mál á þeim grundvelli. ... Alls 
er hér um að ræða 4,5 mia.kr. járstreymi til Jöfnunarsjóðs sem ekkert samkomulag hefur verið 
gert um við sveitarfélögin með hvaða hætti veri látin ganga til baka verði frumvarp þetta að 
lögum... (bls. 62-63).
Velferðarráðuneytið hefur um þessi atriði átt samráð við innanríkisráðuneytið vegna Jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga sem og Samband íslenskra sveitarfélaga og hafa menn þar verið sammála um að 
framkvæmd og þar með fjármunir vegna húsnæðisbóta færist frá sveitarfélögum til ríkis, sbr. einnig 
kostnaðarmat velferðarráðuneytisins á fjárhagslegum áhrifum frumvarpsins á sveitarfélögin skv. 129. 
gr. sveitarstjórnarlaga en það kostnaðarmat var samið í nánu samráði við Samband íslenskra 
sveitarfélaga.

Í þessu sambandi er enn fremur rétt að geta þess að í stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga 
2014-2018 segir m.a. um húsnæðismál: „Sambandið skal vinna að því að húsnæðisbætur verði 
verkefni ríkisins og fjármagnaðar af ríkissjóði. Í áföngum verði unnið að sameiningu húsaleigubóta 
og vaxtabóta í einar húsnæðisbætur. Húsnæðisbætur miðist við þarfir einstaklinga og fjölskyldna 
óháð búsetuformi eða tegund húsnæðis. Þess verði jafnframt gætt að um samtímastuðning verði að 
ræða. Sérstakur húsnæðisstuðningur vegna félagslegra aðstæðna (annarra en lágra tekna) verði áfram 
á hendi sveitarfélaga. “

Í samráði við innanríkisráðuneytið, Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og Samband íslenskra sveitarfélaga 
eru því lagðar til ákveðnar breytingar á lögum um tekjustofna sveitarfélaga að því er varðar hluta 
þeirra greiðslna sem fara í gegnum Jöfnunarsjóð vegna húsaleigubóta þar sem lögboðið framlag í 
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga er lækkað sem nemur kostnaði vegna húsaleigubóta í því framlagi. 
Greiðsluþátttaka ríkisins í kostnaði vegna húsaleigubóta ákvarðast að öðru leyti beint í fjárlögum 
hvers árs, sbr. fjárlagalið 06-841-1.11. Þar sem fjárlögum verður ekki breytt með almennum lögum er 
gert ráð fyrir að þessu verði breytt í fjáraukalögum fyrir árið 2016 þar sem ljóst er að nýtt kerfi mun 
ekki taka gildi frá áramótum.

... ákveðin skref eru tekin íá t t  að tillögum verkefnisstjórnar um framtíðarskipan húsnæðismála, 
sem skilaði tillögum árið 2014, varðandi uppbyggingu á nýju húsnæðisbótakerfi. Talsverður 
munur verður á nýju húsnæðisbótakerfi og vaxtabótakerfinu, svo sem sá að húsnæðisbætur taki 
mið a f  fjölda heimilismanna, þ.e. geti falið í  sér eins konar barnabætur sem ekki eru til staðar í  
vaxtabótakerfinu (bls. 59).
Í skýrslum þeim þar sem lagður er grunnur að nýju kerfi húsnæðisbóta og frumvarp þetta byggist á í 
meginatriðum var húsaleigubótakerfið gagnrýnt fyrir hversu háar greiðslur innan þess eru tengdar 
börnum. Var því lagt til að fallið yrði frá því að líta til fjölskyldugerðar og fjölda barna heldur yrði 
þess í stað litið til fjölda heimilismanna, óháð aldri, í viðkomandi íbúðarhúsnæði. Ríkti mjög breið 
samstaða um þetta atriði og lögð áhersla á að stuðningur vegna barnafjölskyldna kæmi frekar fram í 
gegnum barnabótakerfið.

Í þessu sambandi ber að geta þess að í núverandi húsaleigubótakerfi ákvarðast fjárhæðir m.a. af fjölda 
barna og er hækkunin vegna fyrsta barns nánast jafnhá og grunnfjárhæð húsaleigubóta. Grunnfjárhæð 
húsaleigubóta er 17.500 kr. á mánuði en við þá fjárhæð bætast 14.000 kr. vegna fyrsta barns, 8.500 
kr. vegna annars barns og 5.500 kr. vegna þriðja barns. Af þessu fyrirkomulagi húsaleigubóta leiðir 
að foreldrar barna 18 ára og yngri eiga rétt á hærri húsaleigubótum en þeir sem eru með eldri börn sín 
á heimili eða eru barnlausir.



Í gildandi húsaleigubótakerfi er þannig algengt að húsaleigubætur til efnaminni heimila skerðist 
verulega við það að börn á heimilinu verði 18 ára þar sem grunnfjárhæðir húsaleigubóta miðast við 
fjölda barna (yngri en 18 ára) en ekki fjölda heimilismanna og frítekjumörk taka ekki mið af fjölda 
heimilismanna. Tekjur barna 20 ára og eldri teljast samkvæmt lögum um húsaleigubætur til tekna sem 
koma til skerðingar á húsaleigubótum nema barnið stundi skólanám í sex mánuði eða lengur á árinu.

Er því með frumvarpi þessu um nýtt húsnæðisbótakerfi lögð til sú grundvallarbreyting að við 
ákvörðun fjárhæða húsnæðisbóta verði ekki litið til fjölda barna heldur til fjölda heimilismanna án 
tillits til aldurs og innbyrðis tengsla þeirra á milli. Er eingöngu miðað við að þeir séu sannanlega 
búsettir í umræddu húsnæðis.

... felur frumvarpið í  sér þá breytingu á uppbyggingu húsaleigubótakerfisins að húsnæðisbætur 
taki mið a f jö lda  heimilismanna óháð aldri í  stað tiltekinnar grunnupphæðar, viðbótar vegna 
barna og viðbótar vegna leigu. Þá verður fjárhæð bótanna 31.000 kr. miðað við einn 
heimilismann en fari hækkandi eftir jö lda  heimilismanna út frá tilteknum stuðlum og getur hæst 
orðið 54.250 kr. fyrir hverja íbúð miðað við fimm heimilismenn eða fleiri. ... Iþessu samhengi er 
ástæða til að benda á að í  skýrslu vinnuhóps um húsnæðisbætur frá árinu 2012 var miðað við að 
grunnfjárhæðin væri 22.000 kr. ... Miðað við sama viðmið mundi grunnfjárhæðin vera um
28.000 kr. á mánuði en frumvarpiðmiðar við 3.000kr. hærri fjárhæð enþað (bls. 63).
Í skýrslu vinnuhóps um húsnæðisbætur frá árinu 2012 er lagt til að grunnfjárhæðin verði að lágmarki
22.000 kr. Miðað við árið 2014 væri sú grunnfjárhæð, uppreiknuð, að lágmarki 28.000 kr. en 
uppreiknuð fjárhæð fyrir árið 2015 liggur ekki fyrir þar sem hvorki liggja fyrir upplýsingar um 
meðalleigu fyrir árið 2015 né uppreiknuð neysluviðmið. Ákveðið var að hafa grunnfjárhæðina 31.000 
kr. til þess að unnt væri að fylgja stuðlum um fjölda heimilismanna á þá leið að stuðla að því eins og 
frekast er unnt að enginn samfélagshópur verði verr settur í nýju húsnæðisbótakerfi en í núverandi 
húsaleigubótakerfi. Í þessu sambandi var ekki unnt að tryggja að öryrkjar eða ellilífeyrisþegar sem 
hafa aðrar tekjur en lífeyrisgreiðslur almannatrygginga verði ekki fyrir skerðingum.

Þessi fjárhæð var jafnframt ákveðin eftir samanburð við vaxtabótakerfið en við vinnu frumvarpsins 
var litið til þess markmiðs að jafna húsnæðisstuðning hins opinbera við ólík búsetuform en 
grunnfjárhæð vaxtabóta er 33.000 kr. á mánuði og 50.000 kr. fyrir hjón og sambúðarfólk.

Hins vegar eru stuðlarnir í frumvarpinu lægri en stuðlar í skýrslu vinnuhóps um húsnæðisbætur frá 
2012. Farin var sú leið í frumvarpinu að miða við aðeins lægri stuðla en lagðir voru til skýrslunni en 
með því skapaðist svigrúm til að hafa grunnfjárhæð húsnæðisbóta hærri og þar með nær því sem 
gildir í vaxtabótakerfinu. Var sú leið farin í ljósi þess að frumvarpinu er ætlað að jafna stuðning við 
ólík búsetuform. Einnig var það gert til að koma betur til móts við breyttar aðstæður öryrkja og eldri 
borgara en bætur almannatrygginga teljast sem tekjur samkvæmt frumvarpinu ólíkt því sem gildir 
innan húsaleigubótakerfisins.

... lagðar til breytingar varðandi frítekjumörk húsnæðisbóta. ... Þegar þessi breyting mun koma 
að fullu til framkvæmda hefur hún meðal annars í  för með sér að stærri hópur leigjenda en áður 
mun eiga rétt á húsnæðisbótum þar sem tekjuskerðingin verður minni en í  núverandi kerfi og á 
það einkum við um hjón og sambýlisfólk (bls. 64).
Áhersla er lögð á að frítekjumörkin taki mið af fjölda heimilismanna þannig að bæði er tekið tillit til 
heimila þar sem fleiri en einn heimilismaður hefur tekjur og þegar einungis einn heimilismaður hefur 
tekjur og ber ábyrgð á framfærslu barna. Þannig verður í auknum mæli komið til móts við 
hlutfallslega hærri húsnæðiskostnað þegar fleiri búa saman sem mun meðal annars fela í sér réttarbót 
fyrir stærri fjölskyldur og þá sem kjósa að leigja íbúðarhúsnæði með fleirum, svo sem þegar ungt fólk 
leigir saman íbúðarhúsnæði á meðan það er í námi.



Er með þessu m.a. verið að svara þeirri gagnrýni sem húsaleigubótakerfið hefur lengi sætt að hjón og 
sambúðarfólk hafi ekki átt möguleika á að fá húsaleigubætur vegna samanlagðra tekna sinna á sama 
hátt og þau myndu eiga kost á vaxtabótum innan vaxtabótakerfisins þar sem miðað er við ólík 
tekjumörk eftir því hvort um er að ræða hjón eða sambúðarfólk annars vegar og einstaklinga hins 
vegar. Hluti hjóna og sambýlisfólks falla einnig í hóp efnaminni fjölskyldna og tilheyra því þeim hópi 
sem frumvarpinu er ætlað að koma til móts við. Er mikilvægt að almennur húsnæðisstuðningur nái 
einnig til hjóna og sambýlisfólks sem oftar en ekki þarf stærra húsnæði vegna barna og eru þar af 
leiðandi með hærri húsnæðiskostnað. Er frumvarpinu ætlað að mæta þeim aðstæðum.

... í  frumvarpinu er gerð breyting á skilgreiningu tekna sem koma til skerðingar á 
húsnæðisbótum. ... Þótt tekjuskerðingar hafi almennt mun minni áhrif hjá öryrkjum og 
ellilífeyrisþegum má ætla að þessi þáttur leiði til aukinnar skerðingar hjá þeim en ella væri og 
vegurþað á móti hækkun bótafjárhæða í  frumvarpinu (bls. 64).
Það var samkomulag þeirra fjölskipuðu nefnda sem hafa fjallað um nýtt húsnæðisbótakerfi að eðlilegt 
sé að líta á tekjur almannatrygginga eins og aðrar tekjur, svo sem fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og 
atvinnuleysisbætur, enda um skattskyldar tekjur að ræða. Þótti því mikilvægt þegar í upphafi 
vinnunnar að miða frítekjumarkið við tekjur almannatrygginga fyrir þá sem búa einir til að milda 
áhrif þessara breytinga á kjör eldri borgara og öryrkja innan kerfisins. Enn fremur átti hækkuð 
grunnfjárhæð húsnæðisbóta að vega þarna inn enda þótt að sú fjárhæð ráðist ekki síður af samanburði 
við vaxtabótakerfið. Eðlilega verður breytingin hjá öryrkjum og eldri borgurum meiri en hjá öðrum 
þar sem fleiri breytingar snúa að aðstæðum þeirra.

... lagt er til að eignaskerðingar húsnæðisbóta allra fjölskyldugerða verðiþær sömu og gilda fyrir 
hjón og sambýlisfólk í  núverandi vaxtabótakerfi. ... Með því að hafa einungis eitt 
eignaskerðingarmark óháð fjölskyldustærð sem miðast við hjón og sambúðarfólk í  
vaxtabótakerfinu má segja að verið sé að ívilna og veita meira eignasvigrúm fyrir þá sem eru 
einhleypir eða einstæðir með börn. Ekki er þó ástæða til að ætla að eignaskerðingarnar hafi 
veruleg áhrif miðað við núverandi stöðu mála þar sem einungis ríflega 1 % þeirra sem fá greiddar 
húsaleigubætur í  Reykjavík eiga eignir umfram 6,5 m.kr. Til lengri tíma litið kynnu þessi 
eignamörk þó að fá meira vægi e f  þróunin í  húsaleigubótakerfinu yrði til þess að jölgun yrði í  
hópi þeirra leigjenda sem hafa hærri tekjur og meiri möguleika til sparnaðar og eignamyndunar 
(bls. 64).
Viðtakendur húsaleigubóta hjá Reykjavíkurborg eru eignalitlir einstaklingar og fjölskyldur. Af 
viðtakendum húsaleigubóta hjá Reykjavíkurborg í október 2015 eiga 1% eignir yfir 4 m.kr. og munu 
fá greiddar húsnæðisbætur í nýju kerfi. Í ljósi mikilvægi þess að halda nýju kerfi eins einföldu og 
kostur er í samræmi við tillögur vinnuhópanna var lagt til að sömu eignamörk giltu um alla innan 
húsnæðisbótakerfisins. Jafnframt þótti þýðingarmikið að miða við sömu viðmið og eru í 
vaxtabótakerfinu og var því ákveðið að miða við efri mörkin þar sem þau gögn sem stuðst var við 
gáfu til kynna að það hefði lítil áhrif á kostnað að miða fremur við neðri mörkin sökum þess hversu 
eignalítill umræddur hópur er.

Í þessu sambandi er einnig vert að geta þess að stjórnvöld hafa í hyggju að hvetja ungt og efnaminna 
fólk á leigumarkaði til að safna sér fyrir útborgun fyrir íbúðarhúsnæði sem jafnframt styður 
séreignastefnu stjórnvalda. Er því mikilvægt að fólk sem hyggst safna sér fyrir útborgun á eignaríbúð 
eða búseturéttargjaldi vegna búsetuíbúðar fái svigrúm til að eiga allt að 6,5 m.kr. í hreina eign áður en 
til skerðingar kemur á húsnæðisbótum, sbr. einnig yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um húsnæðismál, 
dags. 28. maí 2015, sem gerð var í tengslum við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Í 
yfirlýsingunni segir m.a.:

Komið verður til móts við þá sem kaupa sína fyrstu íbúð. Hvatt verður til sparnaðar með því að þeir 
sem sparað hafa tilgreint hámarkshlutfall a f tekjum í  tiltekinn tíma geti tekið sparnaðinn út 
skattfrjálst, t.d. þannig að ungu fólki verði heimilt að nýta séreignasparnað sem eiginfjárframlag við



kaup á fyrstu íbúð.
... er lagt til að húsnæðisbætur geti aldrei numið hærra hlutfalli en 75% a f  húsnæðiskostnaði 
íbúðar en þá er átt við þann hluta leigufjárhæðar sem greiddur er fyrir leiguafnot a f  húsnæði. 
Þetta er veruleg hækkun frá núverandi íyrirkomulagi þar sem hámark almennra húsaleigubóta er 
50% a f  leigufjárhæðinni og felur í  sér að leigjendur mundu einungis greiða fjórðung a f  
húsaleigu íþ eim  tilvikum þegar heimildin væri fullnýtt. (...) Gera má ráð fyrir að breytingin 
muni leiða til þess að ríkissjóður greiði hluta a f  húsaleigubótum sem sveitarfélög hafa greitt með 
sérstökum húsaleigubótum íþeim  tilvikum þegar greiðslur til leigjenda hafa takmarkast við 50% 
þakið en sá hópur hefurþó ekki verið fjölmennur (bls. 64-65).
Með þessari breytingu er ætlunin m.a. að koma betur til móts við aðstæður þeirra sem fá greiddan 
örorkulífeyri innan almannatryggingakerfisins þar sem frumvarpið gerir ráð fyrir að litið verði á 
greiðslur almannatrygginga sem tekjur í hinu nýja kerfi ólíkt því sem gildir innan núverandi 
húsaleigubótakerfis. Líkt og bent er á í kostnaðarmati fjármála og efnahagsráðuneytisins mun 
breytingin ekki hafa áhrif á stóran hóp en þar kemur fram að sé tekið mið af gagnagrunni 
Reykjavíkurborgar um þá sem fá greiddar húsaleigubætur hefði breytingin áhrif á liðlega 4% 
viðtakenda húsaleigubóta. Þar er einkum um að ræða einhleypa einstaklinga sem leigja 1-2 herbergja 
íbúðir og greiða lága leigu.

Rétt er að taka fram hvað umrædda breytingu varðar að höfð var hliðsjón af því markmiði að jafna 
rétt til húsnæðisstuðnings óháð búsetuformi. Innan vaxtabótakerfisins er ekki gert ráð fyrir 
sambærilegu þaki á hlutfall húsnæðisstuðnings af húsnæðiskostnaði til að tryggja 
lágmarksgreiðsluþátttöku viðkomandi og er því mögulegt að fá 100% vaxtagjalda bætt með 
vaxtabótum.

... hvort þróunin til lengri tíma gæti orðið sú að leigjendum fjölgi talsvert og að það búsetuform 
verði mun stærri hluti húsnæðismarkaðarins en nú er vegna umtalsverðrar aukningar í  
opinberum styrkjum til leigjenda. Það gæti ekki aðeins haft í  för með sér að fleiri fengju 
húsaleigubætur heldur einnig að fleiri gætu verið á slíkum bótum alla ævina ólíkt t.d. 
vaxtabótum sem tengdar eru vaxtagjöldum og þar með skuldsetningu íbúðar sem er háð 
lánstíma. Slík þróun kynni einnig að leiða til þess að fólk stofni ekki til eignamyndunar í  eigin 
húsnæði í  sama mæli og verið hefur að því gefnu að húsnæðiskostnaður verði nokkuð 
sambærilegur á milli leiguhúsnæðis og eigin húsnæðis (bls. 73).
Markmið frumvarpsins er að veita fólki raunverulegt val um búsetuform, þ.e. milli eignar-, leigu- og 
búsetuíbúða í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og 
Sjálfstæðisflokksins, dags. 22 maí 2013, og yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um húsnæðismál, dags. 28. 
maí 2015, sem gerð varð í tengslum við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Í stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar segir þannig að ríkisstjórnin leggi áherslu á að landsmenn búi við öryggi í 
húsnæðismálum í samræmi við þarfir hvers og eins og hafi raunverulegt val um búsetuform. Þá segir í 
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um húsnæðismál að stuðlað verði að því að landsmenn hafi aukið val 
um búsetuform og búi við meira öryggi í húsnæðismálum í samræmi við þarfir hvers og eins, einkum 
tekjulágar fjölskyldur.

Miðað við núverandi aðstæður á húsnæðismarkaði þarf húsnæðisstuðningur við leigjendur í 
einhverjum tilfellum að vera hærri til að gera húsnæðiskostnað nokkuð sambærilegan milli 
leiguhúsnæðis og eigin húsnæðis. Það er á hinn bóginn ekki meitlað í stein að svo þurfi að vera um 
alla framtíð. Þessi kerfi hlýtur að þurfa að endurskoða í takt við aðstæður hverju sinni á innlendum 
húsnæðismarkaði.



Mat á áhrifum.
Til að varpa enn frekar ljósi á háa byrði húsnæðiskostnaðar hjá leigjendum er hér vitnað í nýútkomna 
skýrslu Hagstofu Íslands; Félagsvísar: Byrði húsnæðiskostnaðar 2014 . Samkvæmt þeirri skýrslu er 
byrði húsnæðiskostnaðar þyngst hjá leigjendum á almennum markaði og hefur sú byrði einnig þyngst 
mest hjá þessum hópi frá árinu 2007 samanborið við aðra hópa á húsnæðismarkaði en á sama tíma 
hefur byrði húsnæðiskostnaðar lækkað hjá íbúðareigendum með húsnæðislán. Þannig vörðu 
leigjendur á almennum leigumarkaði að jafnaði 19,9% af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæði árið 
2007 samanborið við 24,3% árið 2014. Næstþyngst er byrði húsnæðiskostnaðar hjá þeim sem 
leigjendum sem leigja ekki á almennum markaði heldur í gegnum ýmis konar félagsleg úrræði á borð 
við Félagsbústaði og stúdentagarða eða af náskyldum ættingjum. Íbúðareigendur með húsnæðislán 
eru langtum stærsti hópurinn á húsnæðismarkaði og var byrði þess hóps þyngst árið 2006 en hefur 
hins vegar leitað niður á við síðan þá og nam 16,3% árið 2014 samanborið við 24,3% hjá leigjendum 
á almennum leigumarkaði.

Mynd 1. Miðgildi hlutfalls húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum eftir stöðu á húsnæðismarkaði 2004-2014.
Leigjendur á almennum leigumarkaði eru enn fremur líklegastir til að hafa verulega íþyngjandi 
húsnæðiskostnað, samanborið við aðra hópa á húsnæðismarkaði, en um verulega íþyngjandi 
húsnæðiskostnað er að ræða þegar 40% eða hærra hlutfalli af ráðstöfunartekjum er varið í 
húsnæðiskostnað. Næstlíklegastir til að hafa verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað eru aðrir 
leigjendur en þeir sem eru á almennum leigumarkaði, þ.e. þeir sem leigja húsnæði af náskyldum 
ættingjum eða á félagslegum leigumarkaði. Séu leigjendur og íbúðareigendur með húsnæðislán bornir 
saman kemur í ljós að hlutfall leigjenda með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað hefur hækkað á 
sama tíma og hlutfall íbúðareigenda með húsnæðislán sem hafa verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað 
hefur lækkað. Þannig var hlutfall leigjenda á almennum leigumarkaði með verulega íþyngjandi 
húsnæðiskostnað 18,7% árið 2014 samanborið við 9,4% árið 2007. Hlutfall annarra leigjenda, þ.e. 
þeirra sem leigja húsnæði af ná- skyldum ættingjum og á félagslegum leigumarkaði, með íþyngjandi 
húsnæðiskostnað var 13% árið 2014 samanborið við 3,6% árið 2007. Hlutfall íbúðareigenda með 
húsnæðislán sem höfðu verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað var hins vegar 6,1% árið 2014 og hafði 
þá lækkað umtalsvert frá árinu 2007 þegar það var 17,2%.
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Mynd 2. Íþyngjandi húsnæðiskostnaður eftir stöðu á fasteignamarkaði 2004-2014.
... vandséð er að beinn fjárstuðningur viðþá efnaminnstu ínúverandi húsaleigubótakerfi sé mun 
lægri en í  vaxtabótakerfinu og þar með að fyrir hendi sé slíkur mismunur í  opinberum styrkjum 
vegna húsnæðiskostnaðar eftir búsetuformi fyrir þá tekjulægri þegar börn eru á heimilinu. E f 
ástæða þætti til að samræma húsaleigubætur fyrir tekjulægstu barnafjölskyldurnar sem leigja við 
þann stuðning sem stendur til boða í  vaxtabótakerfinu fyrir íbúðareigendurþyrfti raunar að lækka 
húsaleigubætur tilþeirra fremur en að hækka þær (bls. 67).
Ekki er eingöngu unnt að líta til fjölda barna við samanburð á meðalbótum þar sem grunnfjárhæðir 
húsnæðisbóta munu taka mið af fjölda heimilismanna samkvæmt ákveðnum stuðlum án tillits til 
innbyrðis tengsla þeirra á milli eða aldurs. Eins og áður hefur komið fram er verið að reyna að breyta 
því fyrirkomulagi núverandi húsaleigubótakerfis að fjárhæðir ákvarðist að miklu leyti af fjölda barna. 
Því hafa foreldrar barna 18 ára og yngri átt rétt á mun hærri húsaleigubótum en þeir sem hafa eldri 
börn á heimilum sínum eða eru barnlausir.

Þykir á hinn bóginn mikilvægt að líta til hins raunverulega húsnæðiskostnaðar sem verið er að bæta, 
annars vegar með vaxtabótum og hins vegar með húsnæðisbótum.

Í töflu 1 hér að neðan má finna upplýsingar um meðalfjárhæðir húsaleigu-, húsnæðis- og vaxtabóta 
eftir fjölskyldugerð. Þá má sjá að hlutfall húsnæðiskostnaðar (húsaleigu og vaxtagjalda) af 
heildartekjum eftir fjölskyldugerð er mun hærra á meðal leigjenda en eigenda íbúðarhúsnæðis.

Í kostnaðarumsögn fjármála- og efnahagsráðuneytisins er að finna töflu sambærilega töflu 1. Í þeirri 
töflu er hins vegar einungis að finna samanburð á meðalhúsaleigu-, húsnæðis- og vaxtabótum eftir 
fjölskyldugerð og kemur þá í ljós að einhverjir samfélagshópar eru að fá að meðaltali hærri 
húsaleigubætur en vaxtabætur. Í því sambandi er aftur á móti ekki litið til þess húsnæðiskostnaðar 
sem verið er að bæta.



Tafla 1. Meðalfjárhæðir húsaleigu-, húsnæðis- og vaxtabóta og hlutfall húsnæðiskostnaðar af heildartekjum eftir 
fjölskyldugerð._____________________________________________________________________________________________

F jö lsky ldugerð H ú s a le ig u b æ tu r (L eig a-b æ tu r)/
T e k ju r H ú sn æ ð isb æ tu r (L eig a-b æ tu r)/

T e k ju r V a x tab æ tu r (Vxgjöld- 
b æ tu r /  T e k ju r

Einhleypur 237.816 48% 333.516 28% 264.002 14%
Einstæ tt foreldri, 1 barn 377.100 44% 411.252 39% 331.925 12%
E instæ tt foreldri, 2 börn 466.224 45% 507.396 39% 350.959 12%

E instæ tt foreldri, 3+ börn 542.268 48% 604.380 40% 326.496 12%
Barnlaus hjón 209.196 45% 351.516 26% 364.294 11%
Hjón, 1 barn 294.012 30% 456.780 28% 365.944 11%
Hjón, 2 börn 340.140 28% 508.452 23% 369.214 11%

Hjón, 3+ börn 409.404 29% 554.148 24% 368.767 11%

Húsnæðiskostnaður leigjenda er mjög hár eins og sjá má af töflu 1 og rakið hefur verið hér að framan 
í tengslum við nýútgefna skýrslu Hagstofu Íslands. Rétt er að taka fram að í þeim útreikningum sem 
birtast í töflunni hafa húsaleigu-, húsnæðis- og vaxtabætur verið dregnar frá húsnæðiskostnaði og því 
væri hlutfall húsnæðiskostnaðar af heildartekjum hærra kæmi ekki til húsnæðisstuðnings frá hinu 
opinbera.

Af töflunni er ljóst að hlutfall húsaleigu af heildartekjum muni koma til með að lækka um 2-20% að 
meðaltali, verði frumvarpið samþykkt, eftir því hvaða fjölskyldugerð á í hlut. Sé litið til einstaklinga 
sem búa einir, sem koma til með að njóta mestrar lækkunar á hlutfalli húsaleigu af heildartekjum, má 
sjá að hlutfall húsaleigu, að teknu tilliti til húsaleigubóta, af heildartekjum er að meðaltali 48% í 
gildandi húsaleigubótakerfi. Það hlutfall kemur til með að lækka í 28% að meðaltali þegar nýtt 
húsnæðisbótakerfi tekur gildi. Til samanburðar er hlutfall vaxtagjalda, að teknu tilliti til vaxtabóta, af 
heildartekjum einstaklings sem býr einn í eigin húsnæði einungis 14%.

I  umsögn fjármála- og efnahagsráðuneytisins kemur fram að hafa þurfi í  huga að munurinn á 
meðalbótum í  töflu 1 liggi að miklu leyti í  uppbyggingu kerfanna þar sem vaxtabótakerfið nær til 
mun stærri hóps og hærri tekjubila en húsnæðisbótakerfið. Þannig eru meðalbætur í  efstu 
tekjubilum vaxtabótakerfisins tiltölulega lágar sem leiðir til þess að meðaltalið fyrir kerfið í  heild 
sinni skipt niður eftir fjölskyldugerðum verður lægra en ella (bls. 66).
Kerfi húsaleigu-, húsnæðis- og vaxtabóta eru um margt ólík og samanburður á þeim því ekki 
auðveldur og kann á stundum jafnvel að vera villandi. Vaxtabótakerfið er ekki háð fjölskyldustærð 
heldur fjölskyldugerð en þannig geta barnlaus hjón og sambúðarfólk fengið jafnmikið í vaxtabætur og 
t.d. hjón með fjögur börn. Húsnæðisbætur taka á hinn bóginn mið af fjölda heimilismanna óháð aldri 
þeirra og innbyrðis tengslum. Vaxtabætur ná til mun breiðari tekjuhóps en húsnæðisbæturnar sem 
beinast einkum að tekjulágum heimilum í tveimur lægstu tekjufimmtungunum í samræmi við 
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um húsnæðismál, dags. 28. maí 2015, sem gerð var í tengslum við 
kjarasamninga á almennum vinnumarkaði.

Ekki verður séð að það sé sá munur á stuðningi við leigjendur í  núverandi húsaleigubótakerfi og 
eigendur íbúðarhúsnæðis ínúverandi vaxtabótakerfi sem gengið er út frá í  frumvarpinu. Þannig 
eru meðalhúsaleigubætur í  núverandi kerfi yfirleitt hærri en vaxtabætur hjá tekjulægri heimilum 
með börn og mun sá munur aukast með upptöku á nýju húsnæðisbótakerfi (bls. 74).
Meðalhúsaleigubætur samkvæmt gagnagrunni Reykjavíkurborgar eru að jafnaði hærri fyrir einstæða 
foreldra og hjón með fleiri en tvö börn en opinber húsnæðisstuðningur til íbúðareigenda í 
vaxtabótakerfinu. Ástæða þessa er að fjárhæðir húsaleigubóta hafa hækkað verulega vegna barna. 
Þess má jafnframt geta að í ljósi framangreinds hafa tekjulágir einstæðir foreldrar verið sá hópur sem 
fengið hefur hæstar húsaleigubætur í núverandi kerfi og verða þar af leiðandi áhrif þess kerfis sem 
lagt er til í frumvarpi þessu minnst á þann hóp.

Meðalvaxtabætur til einhleypra, barnlausra hjóna og hjóna með eitt eða tvö börn eru hins vegar hærri 
en meðalhúsaleigubætur hjá Reykjavíkurborg.



Enn og aftur þarf að líta til þess húsnæðiskostnaðar fólks sem verið er að bæta í stað þess að bera 
eingöngu saman fjárhæðir húsaleigu-, húsnæðis- og vaxtabóta. Í töflu 2 og 3 má sjá hlutfall opinbers 
húsnæðisstuðnings af húsnæðiskostnaði einstæðra foreldra með tvö börn og hjóna með tvö börn eftir 
tekjubilum. Tekjuhærri fjölskyldur fá hlutfallslega meiri niðurgreiðslu húsnæðiskostnaðar í 
vaxtabótakerfinu en í húsaleigu- og húsnæðisbótakerfunum líkt og fram kemur í töflu 2. Þá er rétt að 
taka fram að verið er að bæta húsnæðiskostnað mun tekjuhærra fólks innan vaxtabótakerfisins en í 
húsaleigu- og húsnæðisbótakerfnu.
Tafla 2. Hlutfall húsnæðisstuðnings af húsnæðiskostnaði einstæðra foreldra með tvö barn eftir tekjubilum.

T ek jur  t i l útreiknings bóta Hl utf al l  húsa leigubóta af  
húsaleigu

Hlut fa l l  h ú sn æ ð is b ó ta  a f  
húsaleigu

Hlut fal l  b ó ta  af  
vaxtagjöldum

0 32% 32% 20%
1 - 1.000.000 33% 34% 51%

1.000.001 - 2.000.000 31% 33% 18%
2.000.001 - 3.000.000 29% 30% 13%
3.000.001 - 4.000.000 25% 30% 35%
4.000.001 - 5.000.000 20% 27% 8 4 %
5.000.001 - 6.000.000 15 % 23% 30%
6.000.001 - 7.000.000 12 % 17% 40%
7.000.001 - 8.000.000 8% 14% 47%
8.000.001 - 9.000.000 4% 11% 53%

9.000.001 - 10.000.000 50%
10.000.001 - 11.000.000 49%
11.000.001 - 12.000.000 33%
12.000.001 - 13.000.000 41%
13.000.001 - 14.000.000 47%
14.000.001 - 15.000.000 36%

> 15.000.000 33%
Tafla 3. Hlutfall húsnæðisstuðnings af húsnæðiskostnaði hjóna með tvö börn eftir tekjubilum.

T  e k j u r  t i l  ú t r e i k n i n g s  b ó t a H l u t f a l l  h ú s a l e i g u b ó t a  
a f  h ú s a l e i g u

H l u t f a l l  h ú s n æ ð i s b ó t a  
a f  h ú s a l e i g u

H l u t f a l l  b ó t a  a f  
v a x t a g j ö l d u m

0 4 7 %
1 - 1 . 0 0 0 . 0 0 0 3 5 % 4 7 % 4 2 %

1 . 0 0 0 . 0 0 1 - 2 . 0 0 0 . 0 0 0 3 4 % 41 % 3 3 %
2 . 0 0 0 . 0 0 1 - 3 . 0 0 0 . 0 0 0 2 9 % 3 6 % 4 1 %
3 . 0 0 0 . 0 0 1 - 4 . 0 0 0 . 0 0 0 2 8 % 3 6 % 3 2 %
4 . 0 0 0 . 0 0 1 - 5 . 0 0 0 . 0 0 0 2 3 % 3 7 % 3 7 %
5 . 0 0 0 . 0 0 1 - 6 . 0 0 0 . 0 0 0 1 8 % 31 % 3 4 %
6 . 0 0 0 . 0 0 1 - 7 . 0 0 0 . 0 0 0 1 2 % 2 5 % 3 6 %
7 . 0 0 0 . 0 0 1 - 8 . 0 0 0 . 0 0 0 8 % 2 2 % 3 3 %
8 . 0 0 0 . 0 0 1 - 9 . 0 0 0 . 0 0 0 3 % 1 6 % 2 8 %

9 . 0 0 0 . 0 0 1 - 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 1 % 2 3 %
1 0 . 0 0 0 . 0 0 1 - 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 9 % 1 9 %
1 1 . 0 0 0 . 0 0 1 - 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 1 6 %
1 2 . 0 0 0 . 0 0 1 - 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 1 2 %
1 3 . 0 0 0 . 0 0 1 - 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 8 %
1 4 . 0 0 0 . 0 0 1 - 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 5 %

> 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 4 %



... greining á nýjum húsnæðisbótum [gefur] það til kynna að hlutfallslega verður aukning á 
niðurgreiðslu húsaleigu meiri eftirþví sem tekjur heimila eru hærri (bls. 74).
Í núverandi húsaleigubótakerfi er ekki gert ráð fyrir breytilegum tekjuskerðingarmörkum eftir fjölda 
heimilismanna. Þannig skerðast húsaleigubætur séu samanlagðar tekjur heimilismanna hærri en
2.550.000 kr. á ári og hefur það í mörgum tilvikum leitt til þess að húsaleigubætur falla niður að fullu 
vegna tekna heimilismanna þegar fleiri en einn heimilismaður aflar tekna. Auk þess hefur 
húsaleigubótakerfið sætt þeirri gagnrýni að hjón og sambúðarfólk hafi ekki átt möguleika á að fá 
greiddar húsaleigubætur á sama hátt og þau myndu eiga kost á vaxtabótum innan vaxtabótakerfisins 
þar sem ólík tekju- og eignamörk, sem og önnur viðmið, gilda eftir því hvort um sé að ræða 
einstakling eða hjón. Hluti hjóna og sambýlisfólks fellur einnig í hóp efnaminni fjölskyldna og 
tilheyra því þeim hópi sem frumvarpinu er ætlað að koma til móts við.

Í ljósi þess að lagt er til að stærri hópi verði veittur húsnæðisstuðningur vegna húsaleigu sem nú fellur 
að hluta utan húsaleigubótakerfisins vegna tekna leiðir eðli málsins samkvæmt að aukningin sem sá 
hópur kemur til með að fá úr nýju kerfi er hlutfallslega meiri í nýju kerfi en í gildandi 
húsaleigubótakerfi. Jafnframt liggur fyrir að sá hópur sem áður féll utan kerfisins vegna tekna er með 
hærri tekjur en sá hópur sem þar er fyrir. Gögn Reykjavíkurborgar gefa einnig til kynna að 
meðahúsaleiga hækki eftir því sem heildartekjur heimilisins eru hærri enda á sá hópur ekki rétt á 
félagslegu húsnæði.

Mikilvægt er að undirstrika að þrátt fyrir að húsnæðisstuðningur til tekjuhærri heimila hækki 
hlutfallslega meira þá er samt sem áður áfram verið að niðurgreiða húsnæðiskostnað þeirra efnaminni 
í meiri mæli líkt og í húsaleigubótakerfinu, sbr. töflu 4. Hlutfall vaxtabóta af vaxtagjöldum er enn 
hærra þótt vissulega hækki hlutfallið hjá leigjendum nokkuð með tilkomu húsnæðisbóta.
Tafla 4. Hlutfall húsnæðisstuðnings af húsnæðiskostnaði eftir tekjubilum.

T  e k j u r t i l  ú t r e i k n i n g s  b ó t a H l u t f a l l  h ú s a l e i g u b ó t a  a f  
h ú s a l e ig u

H lu t f a l l  h ú s n æ ð i s b ó t a  a f  
h ú s a l e i g u

H l u t f a l l  v a x t a b ó t a  a f  
v a x t a g j ö l d u m

0 2 6 % 3 9 % 3 3%
1 - 1 . 0 0 0 . 0 0 0 2 5 % 3 4 % 4 0%
1 .0 0 0 . 0 0 1 - 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 4 % 3 2 % 3 9%
2 . 0 0 0 . 0 0 1 - 3 . 0 0 0 . 0 0 0 2 4 % 3 2 % 3 8%
3 . 0 0 0 . 0 0 1 - 4 . 0 0 0 . 0 0 0 19% 2 8 % 3 7%
4 . 0 0 0 . 0 0 1 - 5 . 0 0 0 . 0 0 0 14% 2 4 % 3 5 %
5 . 0 0 0 . 0 0 1 - 6 . 0 0 0 . 0 0 0 11% 2 1 % 3 2%
6 . 0 0 0 . 0 0 1 - 7 . 0 0 0 . 0 0 0 10% 1 9 % 2 9%
7 . 0 0 0 . 0 0 1 - 8 . 0 0 0 . 0 0 0 7 % 1 8 % 2 7%
8 . 0 0 0 . 0 0 1 - 9 . 0 0 0 . 0 0 0 4 % 1 6 % 2 4%
9 . 0 0 0 . 0 0 1 - 1 0 .0 0  0 .0  00 3 % 1 2 % 2 1 %
1 0 . 0 0 0 . 0 0 1 - 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 9 % 1 9 %
1 1 . 0 0 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 6% 1 6%
1 2 . 0 0 0 . 0 0 - 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 1 2%
1 3 . 0 0 0 . 0 0 - 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 8 %
1 4 . 0 0 0 . 0 0 - 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 5 %
> 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 4%



Hagræn áhrif.
Aukinn ríkisstuðningur við leigjendur við núverandi aðstæður á leigumarkaði mun að öllum 
likindum leiða til hækkunar á leiguverði, sem kynni að skila meiri ábata fyrir leigusala en fyrir 
leigjendur, auk þess sem sveitarfélög kynnu að draga úr sínum sérstöku húsaleigubótum.
I  mati á áhrifum frumvarpsins hefur ekki verið gert ráð fyrir hækkun leiguverðs í  kjölfar 
aukinnar niðurgreiðslu húsaleigu með húsnæðisbótum. E f leiguverð myndi t.d. hækka sem næmi 
allri aukningu bótanna, þá myndu útgjöld ríkissjóðs eftir sem áður verða þau sömu en 
stuðningur við leigjendur stæði hlutfallslega í  stað. Til lengri tíma litið má gera ráð fyrir að 
hækkun leiguverðsins myndi að öðru óbreyttu leiða til aukins framboðs leiguíbúða (bls. 73).
Það er flókið að leggja mat á efnahagsleg áhrif aðgerða í húsnæðismálum á leigumarkaðinn enda um 
samspil margra þátta að ræða. Samkvæmt greiningu Analytica eiga aðgerðir stjórnvalda í 
húsnæðismálum að hafa þau heildaráhrif að leiguverð lækki. Er þar tekið tillit til stofnframlaga 
samkvæmt frumvarpi til laga um almennar íbúðir, hækkun húsnæðisstuðnings til leigjenda samkvæmt 
frumvarpi til laga um húsnæðisbætur og lækkun fjármagnstekjuskatts á leigutekjur sem samþykkt var 
á Alþingi fyrir áramót. Aukið framboð leiguíbúða þýðir lægra leiguverð til lengri tíma litið. Hækkun 
húsnæðisstuðnings kann að leiða til hækkunar á leiguverði en þau áhrif fjara út eftir því sem frá líður 
vegna aukins framboðs leiguhúsnæðis. Enn fremur er gert ráð fyrir að breytingar á virkum skatti af 
leigutekjum geti haft talsverð áhrif, ekki einvörðungu til aukins framboðs húsnæðis heldur einnig 
lægra leiguverðs.

Samkvæmt Analytica er aðalástæða minni verðáhrifa húsnæðisbóta á almenna leigumarkaðnum sú að 
sem hlutfall af tekjum leigjenda vega bæturnar minna á almenna markaðnum þar sem tekjur leigjenda 
eru hærri.

A hinn bóginn þarf að einnig að hafa í  huga að fjármagna þarf bótakerfið og aukin útgjöld við 
það með álagningu beinna og óbeinna skatta sem draga úr ráðstöfunartekjum heimilanna og hafa 
þannig óbein áhrif á getu þeirra til að standa undir húsnæðiskostnaði, þ.m.t. húsaleigu. I  
greinargerð frumvarpsins er ekki að finna neina greiningu áþessum áhrifum og viðgerðþessarar 
umsagnar gafst ekki ráðrúm til að gera tilraun til að leggja tölulegt mat á hvernig ábati a f  
húsnæðisbótum kynni að skiptast á milli leigusala og leigutaka en augljóslega hefur það verulega 
þýðingu til að meta hver útkoman verður í  reynd (bls. 74).
Félagslegur stuðningur hins opinbera hefur ávallt í för með sér fjárútlát fyrir ríkissjóð eða 
sveitarfélög sem þarf að fjármagna með einum eða öðrum hætti. Er þetta hluti ákveðins 
jöfnunarkerfis og má gera ráð fyrir að komi til aukinnar skattálagningar vegna þessara útgjalda 
ríkissjóðs muni hún lenda á tekjuhærri fjölskyldum sem að öllum líkindum njóta ekki opinbers 
félagslegs stuðnings sökum hárra tekna.



Lögfestingþessa frumvarps felur ekki í  sér neinar skyldur gagnvart sveitarfélögunum um að þau 
veiti sérstakar húsaleigubætur né um hvaða reglur munigilda um úthlutun þeirra. Efþessi aukni 
opinberi stuðningur við leigjendur sem boðaður er með frumvarpinu skilar sér ekki íþeim  mæli 
sem að er stefnt gæti það leitt til aukins þrýstings um frekari niðurgreiðslu húsaleigu ogjafnvel til 
eins konar víxlverkunar leiguverðs og húsnæðisbóta e f  ávallt væri leitast við að ná fram tilteknu 
viðmiði um hlutfallslegt vægi niðurgreiðslunnar (bls. 73).
Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir að húsnæðisbætur stuðli að því að fjölskyldur greiði tiltekið hlutfall 
ráðstöfunartekna í húsnæðiskostnað heldur miðast þær við ákveðna grunnfjárhæð sem hækkar 
samkvæmt tilteknum stuðlum er taka mið af hækkun húsnæðiskostnaðar í samræmi við fjölgun 
heimilismanna. Á hinn bóginn er við það miðað að fjölskyldur verði ávallt að greiða a.m.k. sem 
nemur 25% af eigin húsnæðiskostnaði. Þannig verður ekki séð að þarna sé hætta á víxlverkun milli 
leiguverðs og húsnæðisbóta sem fjármála- og efnahagsráðuneytið vísar til í umsögn sinni. Áfram er 
gert ráð fyrir að sérstakar húsaleigubætur verði öryggisnet þeirra sem standa hvað höllustum fæti.

Að því er varðar gagnrýni þess efnis að í frumvarpinu sé hvorki mælt fyrir um skyldu sveitarfélaga til 
að greiða sérstakar húsaleigubætur né um skilyrði þeirra er rétt að taka fram að gert er ráð fyrir að 
lagaheimild til að greiða sérstakar húsaleigubætur verði færð í lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 
sem nú eru í endurskoðun. Er þannig gert ráð fyrir að starfshópur um endurskoðun laganna taki til 
skoðunar hvernig fyrirkomulagi sérstaks húsnæðisstuðnings til leigjenda skuli háttað til framtíðar 
samkvæmt endurskoðuðum lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga.


