
From: Björn Arnar Magnússon [mailto:biorn.a.magnusson@brvniahus.is]
Sent: 8. desember 2015 10:26
To: Sigríður Ingibjörg Ingadóttir <sii@althingi.is>
Cc: Elsa Lára Arnardóttir <elsalara@althingi.is>; Páll Valur Björnsson <pallvalur@althingi.is>; 
asmundur@althingi.is; Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir <olinath@althingi.is>; Ragnheiður Ríkharðsdóttir 
<ragnheidurr@althingi.is>; Silja Dögg Gunnarsdóttir <siljadogg@althingi.is>; Steingrímur J. Sigfússon 
<sjs@althingi.is>; Unnur Brá Konráðsdóttir <ubk@althingi.is>; Helgi Hrafn Gunnarsson 
<helgihrafn@althingi.is>
Subject: Húsnæðisbætur -  athugasemd

Velferðarnefnd

Sendi ykkur athugasemdir við reiknistuðul húsnæðisbóta í 16. gr. Um grunnfjárhæðir 
húsnæðisbóta

Ég tel að einstaklingar/ einstæðir foreldrar fari illa út úr þessum stuðlum / (fjárhæð) þar sem 
húsnæðiskostnaður sem hlutfall af ráðstöfunartekjum er mjög hár hjá þessum hópi. I þessum 
reiknistuðli er ekki tekið tillit að þarna er aðeins einn með tekjur á heimilinu. Á síðustu árum 
hafa húsaleigubætur ekki fylgt verðlagi og er því stór hluti hækkunar aðeins leiðrétting en ekki 
raunhækkun bóta. Það er því mikilvægt þegar verið er að breyta kerfinu að breytingin skili sér 
til þeirra sem hafa hæsta húsnæðiskostnaðinn sem hlutfall af ráðstöfunartekjum.

Samkvæmt frumvarpinu virka stuðlarnir með eftirfarandi hætti þegar aðilar eru innan 
frítekjumarka:

• Einstaklingur og hjón þurfa 2 herbergja íbúð - hjónin fá 37.200 en einstaklingurinn 
31.000 þrátt fyrir að einstaklingurinn hafi töluvert minni tekjur.

• Einstætt foreldri með eitt barn fær 37.200 á meðan hjón með eitt barn fá 
44.950. Báðir þessir aðilar þurfa 3ja herb. Ibúð.

• Einstætt foreldri með tvö börn fær 44.950 á meðan hjón með tvö börn fá 
51.083. Báðir þessir aðilar þurfa 4ra herb. íbúð.

Frítekjumark

Tel að það eigi að miða við tekjur heimilisfólks sem er eldra en 20 (19) ára. Flest börn eru í 
framhaldsskóla til 20 ára aldurs (19 ára ef miðað er við 3ja ára nám) Það er t.d. hægt að ef 
börn eru í skóla -  að tekjur þeirra séu undanskilin í tekjum heimilis.

I riti sem kom út á vegum Hagstofunar í sl. mánuði kemur fram að einstaklingar og einstæðir 
foreldrar hafa hæsta húsnæðiskostnaðinn sem hllutfall af ráðstöfunartekjum. Miða við 
reiknistuðla í 16. grein frumvarps er ekki verið að leiðrétta nægjanlega hjá þessum hópi.
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I ljósi þessara upplýsinga er rétt að stuðlarninr verði endurskoðaðir þannig að einstaklingar 
og einstæðir foreldrar fái mun hærri húsnæðisbætur í nýja kerfinu sem ætlunin er að taki 
gildi um næstu áramót.

http://www.hagstofa.is/utgafur/nanar-um-utgafu?id=55329

Tillaga á stuðlum er eftirfarandi;

Einn í heimili 1,4 2hb. Íbúð

2hb. Ibúð 

3hb íbúð

Hjón með 1 barn 1,2

Einstætt foreldri 2 börn 2,0

Hjón með 2 börn 1,7

Einstætt foreldri 3 börn 2,1

Hjón með 3 börn 2,0

Einstætt foreldri 4 börn 2,2

Hjón með 4 börn 2,1

Hér fyrir neðan er þróun húsaleigu frá 1.4. 2008.

Vísitala í apríl 2008 300,3

Vísitala í nóv. 2015 429,4

Hækkun 43,0%

Húsaleiga Húsaleiga Hækkun

1.4.2008 1.12.2015 í %

Húsaleiga 50.000 71.495 43,0%

Húsaleigubætur (18.000) (22.000) 22,2%

Hjón/par 1,0

Einstætt foreldri 1 barn 1,7

Húsaleiga að frádregnum húsaleigubótum 32.000 49.495 54,7%

http://www.hagstofa.is/utgafur/nanar-um-utgafu?id=55329
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SUvring*r 'ioics: Upplýiingur urn 95% örjggisbil áriO 2014 mn frnna i iöilum uftusi i þcssu hc íli IniorUKitínr, 
about 95% conftdence tntrrvuls car, ,V found in tabícs at the end o f thu report.

Einbleypir barnlausir og heimili 
einstæóra foreldra llklegust til 

að búa við Iþyngiandt 
búsnæðiskostnað

Mvnd 7 sýrur hlulfall fólks scni tilhcynr m ism unandi hcim ilisgcróum  scm býr við 
iþyngjandi húsnæðiskostnad. Hcimilisgcrðin 1 fullorðinn m eð bam  eöa böm  gefur 
visbendingu um stöðu einstæ ðra forcldra og hcim ilisgcrðin 2 fullorðm r mcó 2 bom  
cndurspcglar það scm stundum cr kallað isitoluljolskv Idan" A r ió  2<il-l var hlut- 
fallið mcð iþvngiandi Inisnæðiskosinað liæst á incðal bamlausra cinhleypinga. þ.c 
24,8%. Þctta cr cinnig sá hópur scm cr mcð hæst hlutfall flcst árin scm hcr cru Itl 
umfiðllunar

M ynd 7. íþyngjandi húsnæ ðiskostnaður eftir hcim ilisgcrð 2CM14—24)14
Figure 7. Hott.mig cosi overburden by household types 2004-2014

%
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Bjorn Arnar Magnusson
Framkvæmdastjóri
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