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Efni: Frumvarp til laga um húsnæðisbætur, 407. mál

Á fundi fulltrúa velferðarsviðs og fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar með velferðarnefnd þann 22. 
janúar 2016 vegna frumvarps til laga um húsnæðisbætur kynntu fulltrúar fjármálaskrifstofu eftirtalin 
sjónarmið sem undirritaður vill koma á framfæri skriflega.

1) Kostnaðarskipting milli ríkis og sveitarfélaga

Í umsögn velferðarráðuneytisins um mat á áhrifum frumvarpsins á fjárhag sveitarfélaga kemur fram 
að frumvarpið hafi þau áhrif að útgjöld sveitarfélaga vegna almennra húsaleigubóta, sem nemi nú 
1.530 mkr, falli niður en á móti sé gert ráð fyrir að árleg útgjöld sveitarfélaga hækki um a.m.k. 800 
mkr vegna sérstaks húsnæðisstuðnings. Því sé gert ráð fyrir að ríki og sveitarfélög taki upp viðræður 
um að jafna áhrif frumvarpsins á gjöld og tekjur ríkissjóðs annars vegar og sveitarfélaga hins vegar1.

Í umsögn fjármála- og efnahagsráðuneytisins er sömuleiðis gert ráð fyrir að nettó útgjaldalækkun 
sveitarfélaga miðað við framangreindar forsendur verði 700-800 mkr á ári2.

Fjármálaskrifstofa vill í þessu samhengi koma eftirfarandi á framfæri:

• Óvíst er hvort hin árlega nettó útgjaldalækkun sveitarfélaga sem gert er ráð fyrir í umsögnum 
velferðarráðuneytisins og fjármála- og efnahagsráðuneytisins sé varanleg og mun það m.a. 
ráðast af fjölgun notenda sérstakra húsaleigubóta næstu árin.

• Verði frumvarpið að lögum kallar það á að sveitarfélög endurskoði eigin reglur um sérstakan 
húsnæðisstuðning. Að mati fjármálaskrifstofu mun þessi endurskoðun krefjast heildstæðrar 
rýningar á þeim stuðningi sem frumvörp um húsnæðisbætur og um almennar íbúðir fela í sér 
og hvernig sérstakur húsnæðisstuðningur sveitarfélaga eigi að taka mið af þeim í ljósi 
markmiða frumvarpanna.

• Áhrif breytinganna sem frumvarpið felur í sér eru mjög ólík á einstök sveitarfélög. Mörg 
sveitarfélög greiða engar sérstakar húsaleigubætur á meðan Reykjavíkurborg greiðir 69% 
allra sérstakra húsaleigubóta á landinu, sem er langt umfram 37% hlutdeild borgarinnar í 
íbúafjölda landsins. Þetta gerir það að verkum að árleg nettó útgjaldalækkun borgarinnar

1 Bls. 58 í PDF-útgáfu þingskjals 565.
2 Bls. 72.
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vegna framangreindra breytinga er hlutfallslega lítil, eða um 100 mkr á ári miðað við

á fjárhag sveitarfélaga. Fjármálaskrifstofa leggur jafnframt áherslu á að Reykjavíkurborg hefur algjöra 
sérstöðu hvað þetta varðar vegna mikilla útgjalda til sérstakra húsaleigubóta sem eru langt umfram 
hlutdeild borgarinnar í íbúafjölda landsins. Því telur fjármálaskrifstofa mikilvægt að Reykjavíkurborg 
verði aðili að þeim viðræðum milli ríkis og sveitarfélaga sem gert er ráð fyrir í umsögn velferðar- 
ráðuneytisins.

2) Skattlagning húsnæðisbóta og sérstaks húsnæðisstuðnings

Fjármálaskrifstofa tekur eindregið undir þá megináherslu Sambands íslenskra sveitarfélaga að tryggt 
verði að bæði húsnæðisbætur sem og frekari sérstakur húsnæðisstuðningur sveitarfélaga verði 
undanþeginn skattskyldu.

útkomuspá fyrir árið 2015. Á sama tíma njóta sveitarfélög sem greiða engar sérstakar 
húsaleigubætur hlutfallslega meiri ábata.

Fjármálaskrifstofa telur því að á þessu stigi sé mjög óljóst hvaða áhrif framangreindar breytingar hafi
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