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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði íslands, 155. mál.

Ibúðalánasjóður hefur fengið til umsagnar tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í 
Stjórnarráði íslands, 155. mál á 155. þingskjali. Þar er meðal annars gert ráð fyrir skiptingu 
stjórnarmálefna velferðarráðuneytisins milli nýrra ráðuneyta og að málefni mannvirkja sem nú heyra 
undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið flytjist undir nýtt ráðuneyti félagsmála.

íbúðalánasjóður fagnar framangreindri tilfærslu á mannvirkjamálum undir ráðherra félagsmála. Það er 
mat sjóðsins að slík tilfærsla sé jákvætt skref í átt að því að stuðla að stöðugleika á húsnæðismarkaði til 
lengri tíma. Óstöðugleiki og ójafnvægi í framboði og eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði hefur einkennt 
markaðinn undanfarna áratugi sem hefur m.a. leitt hefur af sér miklar verðbreytingar sem komið hafa 
niður bæði á byggingariðnaðinum og almenningi og þá einna helst þeim sem veikast standa.

íbúðalánasjóður telur framangreindar breytingar eðlilegt framhald af nýlegum breytingum á lögum um 
húsnæðismál þar sem m.a. var lögð aukin skylda á ríki og sveitarfélög til þarfagreiningar, áætlanagerðar 
og langtímastefnumótunar í húsnæðismálum, allt til þess fallið að stuðia að eflingu og auknu jafnvægi 
húsnæðismarkaðar. Áfram er þó þörf á einföldun á stjórnskipulagi húsnæðismála þar sem ábyrgð á 
málaflokknum í heild liggur í mörgum ráðuneytum en með þessu stigið stórt skref í rétta átt.

Á nýafstöðnu húsnæðisþingi var m.a. rætt um mikilvægi þess að efla og auka samstarf allra hagaðila og 
þá sérstaklega um þessar mundir þar sem ástand á húsnæðismarkaði er alvarlegt. Á þinginu lagði félags- 
og jafnréttismálaráðherra fram skýrslu um stöðu og þróun húsnæðismála. í skýrslunni er m.a. er fjallað 
um sóknarfæri í umbótum á regluverki og stjórnsýslu byggingarmála með það fyrir augum að lækka 
byggingarkostnað þar sem m.a. er greint frá auknu norrænu samstarfi en ráðherrar húsnæðismála á 
Norðurlöndunum samþykktu fyrir á þessu ári samstarfsyfirlýsingu þar sem haft er að leiðarljósi að 
Norðurlöndin verði samþættasti byggingarmarkaður í heimi og er þar horft til þess að samræma 
regluverk byggingarmála innan landanna og lækka með því byggingarkostnað. Umræður á 
húsnæðisþingi eru meðal þeirra þátta sem hafa skal til hliðsjónar við gerð heildstæðrar húsnæðisstefnu 
fyrir íslands sem fyrir liggur að útbúa og verður þingsályktunartillaga þess efnis lögð fyrir Alþingi skv. 
lögum um húsnæðismál.

íbúðalánasjóður telur þessa breytingu til þess fallna að efla stjórnsýslu málaflokksins og styðja við 
langtímastefnumótun og framkvæmd húsnæðismála og vera í samræmi við tilgang laga um 
húsnæðismál þess efnis að stuðla skuli að því að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í 
húsnæðismálum og auknir verði möguleikar fólks á að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum 
kjörum.
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