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Efni: Umsögn íbúðalánasjóðs um frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðisbætur

I. Almennt
Vísað er til erindis frá nefndarsviði Alþingis, dags. 17. maí 2019, þar sem óskað er umsagnar íbúðalánasjóðs 

um breytingu á lögum nr. 75/2016 um húsnæðisbætur, með síðari breytingum (réttur námsmanna og 

fatlaðs fólks), 140. mál á 149. löggjafarþingi.

II. Umsögn íbúðalánasjóðs
íbúðalánasjóður annast framkvæmd laga nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og sér um útgreiðslu 

húsnæðisbóta af hálfu ríkisins. Meginregla laganna er að húsnæðisbætur verða ekki veittar vegna leigu á 

hluta íbúðarhúsnæðis, svo sem vegna leigu á einstökum herbergjum, nema í ákveðnum 

undantekningartilvikum. í þingmannafrumvarpinu sem nú er til umsagnar er lagt til að réttur fatlaðs fólks 

og námsmanna til húsnæðisbóta verði rýmkaður með því að fella brott ákveðin skilyrði skv. 11. gr. laga um 

húsnæðisbætur, þannig að undanþágan verði ekki bundin ákveðinni tegund íbúðarhúsnæðis.

í fyrsta lagi er rétt að taka fram að nú stenduryfir umfangsmikil vinna af hálfu stjórnvalda og hagsmunaaðila 

við eftirfylgni á niðurstöðum átakshóps ríkisstjórnarinnar sem skilaði 40 tillögum til úrbóta í húsnæðismálum 

í byrjun janúar. íbúðalánasjóði hefur verið falið að fylgja tillögunum eftir ogfim m  ráðuneyti mynda bakhjarla 

sjóðsins í þeirri vinnu, félagsmálaráðuneytið, forsætisráðuneytið, fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og umhverfisráðuneytið. Ein af tillögum átakshópsins sneri að því 

að auka sveigjanleika í útleigu á hluta húsnæðis. Samhliða því að útfæra þær tillögur þarf að gera tillögur um 

nauðsynlegar breytingar á lögum um húsnæðisbætur þannig að þeir sem leigja hluta húsnæðis standi ekki 

verr en aðrir gagnvart rétti til húsnæðisbóta. Því er nú í gangi vinna á þessum vettvangi við að endurskoða 

lög um húsnæðisbætur þar sem lagt er heildstætt mat á nauðsynlegar breytingar og gert ráð fyrir að 

frumvarp verði lagt fram á haustþingi. Að mati íbúðalánasjóðs er frumvarp það sem hér er til umsagnar að 

vissu leyti ótímabært þó svo að sjóðurinn geti vel tekið undir þau sjónarmið sem þar liggja að baki.

í öðru lagi vill íbúðalánasjóður jafnframt benda á að önnur tillaga átakshópsins sem er nú til úrvinnslu er sú 

að áhersla verði lögð á skráningu leigusamninga í opinbera gagnagrunna og útfærðar leiðirtil að hvetja aðila 

til að gera upplýsingar um leiguverð og lengd leigusamninga aðgengilegar. Sjóðurinn vinnur nú að því að 

útfæra rafræna gátt fyrir þessa skráningu og í samstarfi við félagsmálaráðuneytið tillögur um hvata til að fá



betri upplýsingar um leiguverð og lengd leigusamninga. Að mati sjóðsins er slík skráning grundvöllur þess að 

hægt verði að gera breytingar álíkar þeim sem lagðar eru til í frumvarpi því sem er til umsagnar. Að öðrum 

kosti verður erfiðleikum háð að hafa eftirlit með útleigu á hluta af húsnæðis. Að því leyti telur sjóðurinn 

frumvarpið að sama skapi ótímabært, þær breytingar sem þar eru lagðar til þurfi frekari undirbúning og 

vinnu sem nú er í gangi hjá íbúðalánasjóði í tengslum við eftirfylgni með tillögum átakshópsins.

Að lokum vill íbúðalánasjóður benda á að verði frumvarpið að lögum sé Ijóst að fjölga muni í hópi þeirra sem 

eiga rétt til húsnæðisbóta og þar með auka útgjöld, bæði fyrir ríki og sveitarfélög, við útgreiðslu 

húsnæðisbóta og sérstaks húsnæðisstuðnings. Að sama skapi muni tillögurnar í óbreyttri mynd skapa aukna 

vinnu við umsýslu umsókna og aukið eftirlit með þeim með tilheyrandi kostnaðarauka. Fjárlögfyrir árið 2019 

gera ráð fyrir 6.168.200.000 kr. til greiðslu húsnæðisbóta eða rétt rúmlega 514 m. kr. á mánuði. Miðað við 

þær húsnæðisbætur sem þegar hafa verið greiddar út á þessu ári og það fjármagn sem áætlað er í 

málaflokkinn nú í ár og næstu ár, sbr. fjármálaáætlun ríkisins, er Ijóst að ekki er svigrúm til þess að stækka 

þann hóp sem á rétt til húsnæðisbóta nema með viðbótarfjármagni til málaflokksins, bæði til greiðslu 

húsnæðisbóta og rekstur starfseminnar. íbúðalánasjóður tekur því undir umsögn Sambands íslenskra 

sveitarfélaga um mikilvægi þess að frumvarp af þessu tagi hljóti kostnaðarmat á vinnslustigi máls og matið 

liggi fyrir áður en málið er tekið til afgreiðslu af hálfu löggjafans.1

III. Lokaorð
Að öllu ofangreindu virtu telur íbúðalánasjóður ekki tímabært eða raunhæft að fjalla einangrað um þessar 

tvær tillögur sem fram koma í frumvarpinu að svo stöddu þar sem sjóðurinn vinnur nú að útfærslu tillagna 

átakshóps í húsnæðismálum sem fjallar að hluta til um efni frumvarpsins. Að mati íbúðalánasjóðs væri því 

ráðlagt að taka til skoðunar þessar breytingar sem hér eru til umfjöllunar samhliða þeirri vinnu.

Virðingarfyllst, 

f.h. íbúðalánasjóðs

Aldís Hilmarsdóttir, frkv.stj. húsnæðisbótasviðs Regínawaldimarsdóttir, lögfræðingur

1 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-2545.pdf
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