
Reykjanesbær. 29.11.2018

Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um aðgerðaráætlun í húsnæðismálum, 5. mál.

Fimmtudaginn 8. nóvember barst beiðni frá nefndarsviði Alþingis þar sem óskað var eftir umsögn um 
aðgerðaráætlun í húsnæðismálum. Aðgerðaráætlunin er sett fram í 8 liðum ásamt inngangi. Í þessu 
erindi er fyrir hönd bæjarráðs Reykjanesbæjar sett fram umsögn um einstaka liði er snúa beint að 
sveitarfélögum, jafnframt er með almennum hætti fjallað um þá liði er snúa að ríkinu.

Liður 2:

Liður tvö snýr að því að Íslensk stjórnvöld komi að uppbyggingu í það minnsta 5.000 leiguíbúða á næstu 
árum til að koma fótunum undir leigumarkað sem rekinn er án hagnaðarsjónarmiða. Í þessum efnum 
þá er sveitarfélagið fylgjandi því að auka vægi stofnframlaga í uppbyggingu almenns,- og félagslegs 
húsnæðis. Er kemur að frekari fyrirgreiðslu, til viðbótar til stofnstyrki, þá gerir sveitarfélagið ekki 
athugasemdir við þær hugmyndir að mögulegt sé að veita stofnstyrki í formi lóða á kostnaðarverði. 
Varðandi aðra gjaldtöku þá að óbreyttu geta sveitarfélög geta ekki fellt niður lögbundin gjöld til þess 
að veita frekari stuðning í málaflokknum.

Vakin er athygli á því að er kemur að uppbyggingu leiguíbúða þarf að huga vel að vaxtarsvæðum þar 
sem uppbygging er hröð. Á slíkum svæðum getur myndast tímabundið ójafnvægi og því mikilvægt að 
þangað sé veittur stuðningur til jafns við önnur svæði í uppbyggingu félagslegs,- og/eða almenns 
íbúðakerfis. Jafnframt er bent á að mikilvægt er að byggt sé upp þar sem þörfin er mest og mikilvægt 
að tryggja að biðtími eftir félagslegu húsnæði sé sem stystur.

Liður 3:

Liður þrjú snýr að því að skyldur verði settar á sveitarfélög þegar kemur að félagslegu húsnæði með 
það að markmiði að jafna byrðar sveitarfélaga. Tekið er undir að mikilvægt er að huga að samræmingu 
reglna og aðgerða sveitarfélaganna hvað varðar fjölda félagslegra íbúða og stuðning við þá sem eiga í 
erfiðleikum með að standa undir húsnæðiskostnaði. Ekki er tekin afstaða til þess hvert sjálft hlutfall 
leiguíbúða af heildarfjölda eigi að vera, en mikilvægt er að tryggja að öll sveitarfélög taki þátt í þeirri 
uppbyggingu til jafns. Þ.e.a.s. að þau séu hlutfallslega með jöfnum hætti að sinna þeirri ábyrgð sem á 
þeim í hvíla í þessum efnum.

Liður 1 og liðir 4 til 8.

Er kemur að lið eitt, sem og frá fjögur og til átta, þá snúa þeir fyrst og fremst að aðgerðum ríkisins. 
Áréttað er mikilvægi þess að regluverk í málaflokknum verði einfaldað og gert sem skilvirkast þannig 
að stuðlað sé að húsnæðisöryggi hjá þeim hópum þar sem þörfin er mest.
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