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BJARG

Umsögn til velferðarnefndar vegna frumvarps til laga um breytingar á lögum 
um almennar íbúðir, nr. 52/2016, með síðari breytingum. Mál nr. S-130/2019

Bjarg lýsir ánægju með fyrirhugaðar breytingar á lögum um almennar íbúðir.

Hækkun tekjuviðmiða er mjög jákvæð. Fyrri viðmið voru of lág og hefur Bjarg því miður þurft að hafna 
umóknum frá fólki sem á sannarlega skilið að fá íbúð í almenna kerfinu.

Breytingar á hlutfalli útgreiðslu fyrri hluta stofnframlags og tenging seinni hluta við byggingarvísitölu 
er mjög mikilvæg fyrir framgang verkefna.

Heimild til að gera samkomulag við umsækjanda um vilyrði til úthlutunar stofnframlaga til allt að þriggja 
ára í senn er mjög mikilvæg og gefur svigrúm til að skipuleggja til lengri tíma og í takt við eftirspurn og 
lóðaframboð.

Akvæði sem tryggir að a.m.k. tveir þriðju hlutar þess fjármagns sem til úthlutunar er hverju sinni renni 
til íbúða sem ætlaðar eru tekju- og eignalágum leigjendum á vinnumarkaði þar til 1534 íbúðum er náð 
er í samræmi við áður gerða samninga og tryggir að Bjarg geti staðið við viljayfirlýsingar við sveitafélög 
um uppbyggingu.

Þörf á leiðréttingu á texta um viðmiðunardagsetningu vegna viðbótarframlaga fyrri 
úthlutanna.

í 10. gr.bætast þrjú ný ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi: 

a. (V.)
Ibúðalánasjóóur skal veita viðbótarframlög vegna úthlutana stofnframlaga sem fram fóru á árunum 2016 
og 2017 vegna þeirrar hækkunar sem varð á viðmiðum um hámarksbyggingarkostnað á tímabilinu. Fjárhæð 
viðbótarframlagsins skal nema mismuninum á úthlutuðu stofnframlagi ríkisins miðað við þágildandi viðmið 
hámarksbyggingarkostnaðar og fjárhœð stofnframlags ríkisins hefði það miðast við viðmið 
hámarksbyggingarkostnaðar eins og þau voru skilgreind 30. janúar 2018.

Viðmið um byggingarkostnað í reglugerð 2016 reyndist ekki í samræmi við raunverulegan 
byggingarkostnað á þeim tíma. Var það leiðrétt í reglugerð janúar 2018. Þar sem ekki var búið að 
leiðrétta viðmiðunarkostnað þegar umsóknir vegna seinni úthlutunar 2017 var skilað inn miðuðust þær 
við sama viðmið og umsóknir sem voru samþykktar 2016 og 2017.

Seinni úthlutun 2017 var afgreidd í mars 2018 samræmi við eldri reglugerð. Tryggja þarf að 
leiðréttingarheimildin gildi um umsóknir seinni úthlutunar 2017 til jafns við úthlutanir 2016 og 2017 
sem voru einnig afgreiddar samkvæmt eldri reglugerð.

• Umsóknarfrestur fyrir seinni úthlutun 2017 var 31. október 2017
• 30. Janúar 2018. Reglugerð um hámarkskostnað breytt
• Afgreiðsla vegna seinni úthlutunar 2017 var 19. mars 2018
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Verið er að veita heimild til að leiðrétta umsóknir sem miðuðu við eldra viðmið en orðalag lagatextans 
má skilja svo að seinni umsóknir 2017 séu ekki teknar með þar sem afgreiðsla þeirra fór ekki fram fyrr 
en áramót 2017/2018. Því eru öll verkefni sem byggjast á seinni úthlutun 2017 í uppnámi. Það þarf 
að vera skýrt í lagatextanum að heimilt sé að leiðrétta allar umsóknir sem byggðust á eldri regluRerð 
og að heimildin miði við dagsetningu á skilum umsókna en ekki afgreiðslu.

Er lögð til breyting um að í stað:
íbúðalánasjóður skal veita viðbótarframlög vegna úthlutana stofnframlaga sem fram fóru á árunum 
2016 og 2017

Kemur:
íbúðalánasjóður skal veita viðbótarframlög vegna úthlutana stofnframlaga sem sótt var um á árunum 
2016 og 2017

Reykjavík 20.11.2019

Bjöm Traustason Framkvæmdastjóri 

Bjarg íbúðafélag hses
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