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Efni: Breyting á lögum um húsnæðisbætur -140. mál 149. Iþ.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 27. nóvember sl., þar sem 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga er gefinn kostur á að koma á framfæri umsögn um 
ofangreint þingmál.

Fyrirliggjandi þingmannafrumvarp lýtur efnislega að því að víkka út þann hóp sem 
lögum samkvæmt á tilkall til húsnæðisbóta. Þingmannafrumvörp svipaðs efnis hafa 
áður verið flutt og sambandið veitt umsögn um þau. í þeim umsögnum hefur verið 
bent á að allar tillögur sem miða að stækkun hóps þeirra sem njóta 
húsnæðisstuðnings hafi óhjákvæmilega áhrif á útgjöld bæði ríkis og sveitarfélaga.

Að mati sambandsins verður að gera kröfu til þess að þingmannafrumvörp af þessu 
tagi hljóti kostnaðarmat á vinnslustigi máls og að matið liggi fyrir með formlegum 
hætti áður en til þess getur komið að málið hljóti afgreiðslu af hálfu löggjafans. 
Sambandið telur ekki nægjanlegt að slíkt kostnaðarmat fari fram eftir samþykkt 
frumvarpsins eins og flutningsmenn þess leggja upp með í greinargerð. Er lögð 
sérstök áhersla á að gildandi skipan á húsnæðisstuðningi við leigjendur byggist á 
formlegu verkaskiptasamkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga, sbr. meðf.

Samkvæmt upplýsingum frá íbúðalánasjóði (ÍLS) sem annast útgreiðslu 
húsnæðisbóta af hálfu ríkisins liggur fyrir að sú staða hefur breyst frá því sem var 
fyrst eftir gildistöku nýs kerfis í upphafi árs 2017, þ.e. að færri sæki um bætur en 
áætlanir gera ráð fyrir. Af þeirri ástæðu er ekki til staðar svigrúm til útgjaldaauka í 
áætlunum um útgreiðslu húsnæðisbóta af hálfu ríkisins. Komi til þess að 
fyrirliggjandi frumvarp verði samþykkt mun það að óbreyttu kalla á endurskoðun 
ofangreinds samkomulags og að gert sé ráð fyrir útgjaldaauka í fjárlögum 2019, 
fjárhagsáætlunum sveitarfélaga ogfjármálaáætlun vegna komandi ára.

Komi til samþykkis frumvarpsins er afar brýnt að um sé að ræða tímabundið 
viðbragð við ástandi á leigumarkaði. Sambandið leggst alfarið gegn því að hverfa 
varanlega frá þeirri skipan að tilkall til húsnæðisbóta sé almennt bundið við 
tilteknar kröfur um gerð og innréttingu íbúðarhúsnæðis. Telur sambandið raunar að 
þær kröfur feli í sér tryggingu gagnvart leigjendum og veiti leigusölum nauðsynlegt 
aðhald. Má færa gild rök fyrir því að lækkun á þröskuldi hvað þetta varðar vinni í 
reynd gegn því yfirlýsta markmiði að opinber stuðningur stuðli að húsnæðisöryggi. 
Ennfremur þarf alltaf að tryggja að aðstoð gagnist í reynd þeim sem þurfa mest á 
honum að halda en og vinni gegn því ástandi að neyð fólks sé viðhaldið vegna 
hagnaðarsjónarmiða.
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Samantekt

Með vísan til framangreindra sjónarmiða leggst sambandið gegn því að 
fyrirliggjandi frumvarp hljóti afgreiðslu.

Sambandið tekur hins vegar undir að við núverandi aðstæður á leigumarkaði þurfi 
að bæta stöðu þeirra hópa, sem fjallað er um í greinargerð með frumvarpinu, þ.e. 
námsmanna og fatlaðs fólks. Um þessar mundir er að störfum átakshópur sem falið 
hefur verið að móta aðgerðir. Sveitarfélögin binda vonir við að þessar aðgerðir skili 
árangri eins fljótt og auðið er og í þágu þessara hópa.

Jafnframt er unnið að því á vettvangi ÍLS að bæta aðgengi að húsnæðisbótakerfinu, 
m.a. með fræðsluátaki sem hefur að markmiði að hópar innflytjenda átti sig á þeim 
húsnæðisstuðningi sem þeim stendur til boða. Þá er unnið að því að samhæfa 
stuðningskerfi ríkis og sveitarfélaga þannig að það heyri sögunni til að leigjendur 
þurfi að sækja um aðstoð á tveimur stöðum.
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