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319 -  Þskj. 362.

fbúðalánasjóður fagnar því að frumvarp um nýja Húsnæ ðis- og mannvirkjastofnun 
sé komið fram á Alþingi og leggur sjóðurinn til að frumvarpið verði samþykkt

Ibúðalánasjóður telur að með samþykkt frumvarpsins og stofnun Húsnæ ðis- og 
mannvirkjastofnunar, verði stigið mikilvægt skref í þá átt að stuðla að auknum 
stöðugleika á húsnæðismarkaði, auknu húsnæðisöryggi fyriralm enning og skilvirkari 
og hagkvæmari mannvirkjagerð án þess að ganga á kröfur um öryggi. fbúðalána- 
sjóður telur að ný stofnun muni hafa mikilvægu samræmingarhlutverki að gegna í 
húsnæ ðis- og mannvirkjamálum bæði í samskiptum og samvinnu en einnig í að 
rafvæða stjórnsýsluna og efla rannsóknir og nýsköpun.

Lengi hefur ríkt óstöðugleiki á íslenskum húsnæðismarkaði þar sem lítið er byggt í 
langan tím a en svo ráðist í átak í uppbyggingu íbúða, einkum í tengslum við gerð 
kjarasamninga. Þetta hefur valdið miklum sveiflum í íbúðaverði sem bæði hefur haft 
alvarlegar afleiðingar fyrir efnahag heimilanna og húsnæðisöryggi landsmanna, en 
ekki síður fyrir fyrirtæki í byggingaiðnaði sem eiga erfitt með að standa af sér slíkar 
sveiflur til langs tíma, og þar með á atvinnuöryggi þeirra sem þar starfa. Öruggt 
húsnæði, óháð efnahag og búsetu, er ein af grundvallarforsendum öflugs samfélags. 
Til þess að ná ásættanlegum árangri á þessu sviði þarf stöðugleika á 
húsnæðismarkaði þar sem jafnvægi ríkir milli framboðs og þarfar á íbúðum og tryggt 
er aðgengi fyrir alla að viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði.

Til þess að stuðla að stöðugleika þurfa að liggja fyrir upplýsingar um framboð íbúða 
og þörf á íbúðum og markviss áætlanagerð um að mæta þörfinni á hverjum tíma, 
þ.á m. þörf fyrir mismunandi félagshópa. Þessar upplýsingar hafa ekki legið fyrir og 
þær upplýsingar sem þó hafa verið til staðar hafa í mörgum tilvikum verið 
óáreiðanlegar og ósamanburðarhæfar t.d. á milli stofnana. Upplýsingaskortur hefur 
m.a. leitt af sér ómarkvissa áætlanagerð um uppbyggingu húsnæðis, ekki hefurverið 
byggt í samræmi við þörf, og alvarlegt ástand myndast á húsnæðismarkaði sem 
þyngst hefur lagst á þá efnaminnstu.



Stjórnvöld hafa nú þegar stigið mörg mikilvæg skref í þá átt að bæta stöðuna og má 
þar einkum nefna þær breytingar sem gerðar voru á lögum um húsnæðismál í jún í 
2018 þar sem lögfestar var:

• þingsályktun um húsnæðisstefnu stjórnvalda
• húsnæðisþing sem árlegan samráðsvettvang
• húsnæðisáætlanir sveitarfélaga,
• breytt hlutverk fbúðalánasjóðs m.a. hvað varðar gagnaöflun, rannsóknir og 

upplýsingagjöf

Þar að auki er nú unnið að framkvæmd tillagna átakshóps ríkisstjórnarinnar í 
húsnæðismálum. Átakshópur ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum í tengslum við 
gerð kjarasamninga, sem skilaði niðurstöðum sínum í janúar 2019, lagði fram 40 
tillögur til úrbóta í húsnæðismálum. Á meðal þess sem hópurinn lagði áherslu á var 
nauðsyn þess að hafa góða yfirsýn yfir stöðu á húsnæðismarkaði á landinu öllu og 
öfluga stjórnsýslu húsnæ ðis- og byggingarmála.

f niðurstöðum átakshópsins segir m.a.:

Húsnæðismál eru meðal megin áherslumála stjórnvalda enda er öruggt 
húsnæði, óháð efnahag og búsetu, ein af grundvallarforsendum öflugs 
samfélags. Framboð húsnæðis er takmarkað hverju sinni og talsverður tími líður 
frá því að tekin er ákvörðun um byggingu húsnæðis og þangað til það er tilbúið 
til notkunar. Sveiflur í eftirspurn eftir húsnæði geta því leitt af sér miklar 
verðsveiflur sem geta haft afdrifarík áhrif á efnahag heimilanna og 
húsnæðisöryggi landsmanna, einkum þeirra tekjulægri. Ekki síst af þessum 
sökum er nauðsynlegt að hafa góða yfirsýn yfir stöðu á húsnæðismarkaði á 
landinu öllu, m.a. mat á íbúðaþörf, framboð íbúða á markaði og í byggingu, 
framboð byggingalands, þarfir ólíkra félagshópa o.s.frv. Að sama skapi kallar 
þetta á öfluga stjórnsýslu húsnæ ðis- og byggingarmála og skýra stefnumótun af 
hálfu stjórnvalda.

Átakshópurinn var sam m ála um mikilvægi þess að efla stjórnsýslu húsnæ ðis- og 
byggingarmála og tryggja nána samvinnu íbúðalánasjóðs, Mannvirkjastofnunar, 
Skipulagsstofnunar, sveitarfélaga og hlutaðeigandi ráðuneyta til að auka yfirsýn 
yfir málaflokkinn. Markmiðið er að auka hagkvæmni og skilvirkni 
mannvirkjagerðar með markvissri eftirfylgni með húsnæðisáætlunum og 
stjórnsýslu byggingaframkvæmda í samstarfi við sveitarfélögin, m.a. í gegnum 
byggingagátt Mannvirkjastofnunar.

Það er mat fbúðalánasjóðs, sem vann náið með átakshópnum og sem nú fer með 
eftirfylgni tillagnanna, að með nýrri Húsnæ ðis- og mannvirkjastofnun, verði komið 
til móts við tillögur átakshópsins hvað varðar framangreindar áherslur um öfluga 
stjórnsýslu og bætta yfirsýn.

Með frumvarpi því sem hér er til umsagnar eru stjórnvöld að taka enn eitt skrefið í 
átt að stöðugleika á húsnæðismarkaði. Hlutverk fbúðalánsjóðs hefur verið að þróast 
á undanförnum árum frá því að vera fyrst og fremst lánastofnun í það að vera sú 
stofnun sem fer með framkvæmd húsnæðismála. Var þetta breytta hlutverk lögfest 
árið 2018 og þá m.a. horft til norrænna systurstofnana íbúðalánasjóðs, þ.e.



Husbanken í Noregi og ARA í Finnlandi. Með sameiningu þessa hluta íbúðalánasjóðs 
og Mannvirkjastofnunar verður til enn öflugri stofnun á sviði húsnæ ðis- og 
mannvirkjamála. Er hér fetað í fótspor nágranna okkar á Norðurlöndunum en 
Boverket í Svíþjóð og Bygning og boligstyrelsen í Danmörku eru þarlendar stofnanir 
sem hafa víðtækt hlutverk á sviði húsnæðismála og annast m.a. mál sem varða gæði 
og öryggi bygginga, húsnæðisstuðning hins opinbera, greiningar, áætlanagerð, 
ráðgjöf, þróun og nýsköpun á sviði húsnæðismála svo fátt eitt sé nefnt.

Húsnæðisgrunnur
F 15. gr. frumvarpsins er segir að ný stofnun skuli starfrækja rafrænan gagnagrunn, 
húsnæðisgrunn, sem heldur utan um gögn og upplýsingar um húsnæðismál.
Þessi gagnagrunnur hefur þegar verið tekinn í rekstur en þar er í fyrsta sinn safnað 
saman með skipulögðunn hætti, á einn stað, öllum tiltækum gögnum um 
húsnæðismál. Gagnagrunnurinn byggir á gögnum frá fjölmörgum aðilum og verið 
þróaður í samstarfi við helstu hagaðila. Húsnæðisgrunnurinn er í dag nýttur til útgáfu 
mánaðarlegra skýrslna um húsnæðísmarkaðinn og er ætlunin að fyrsta útgáfa verði 
kynnt opinberlega á nýrri heimasíðu á nýju ári.

Húsnæðisgrunnurinn er jafnfram t grundvöllur víðtæks samstarfs opinberra stofnana 
og félagasamtaka sem hafa með upplýsingar um húsnæðismál að gera. Þetta 
samstarf sem nefnt hefur verið upplýsingavettvangur húsnæðismála, byggir á 
tillögum fyrrnefnds átakshóps ríkisstjórnar í húsnæðismálum en sjö af 40 tillögum 
hópsins fjölluð um mikilvægi upplýsinga um húsnæðismál. Aðild að þessum 
samstarfsvettvangi eiga auk fbúðalánasjóðs; Hagstofa íslands, Þjóðskrá, 
Skipulagsstofnun, Mannvirkjastofnun, Seðlabankinn, Samband íslenskra 
sveitarfélaga, Ríkisskattstjóri, Samtök iðnaðarins og Félag fasteignasala og 
Félagsmálaráðuneytið. Hópurinn forgangsraðaði tillögum og var afgerandi 
niðurstaða að uppbygging húsnæðisgrunns Ibúðalánasjóðs og samræming á 
skilgreiningum skyldi hafa mestan forgang.

Að gefnu tilefni vill fbúðalánasjóður taka það sérstaklega fram að rekstur 
húsnæðisgrunns skarast með engum hætti við starfsemi Hagstofu Islands sem 
miðstöðvar opinberrar hagskýrslugerðar. Þvert á móti myndi grunnurinn styrkja þá 
starfsemi sem þar fer fram og Hagstofan njóta góðs af þeim upplýsingum sem úr 
grunninum koma í sinni hagskýrslugerð. Þá hefur við þróun grunnsins verið gætt að 
því að hafa samráð við Hagstofuna m.a. til að tryggja samræmi í verkefnum. Þá skal 
það tekið fram að lífskjararannsókn Hagstofunnar veitir einna bestu upplýsingarnar 
um margar stærðir á húsnæðismarkaði, líkt og fjölda á leigumarkaði og fl. en ný 
stofnun mun ekki taka við hlutverki Hagstofunnar hvað varðar slíka hagskýrslugerð.

Stjórntæki stjórnvalda í húsnæðismálum

Að mati fbúðalánasjóðs eru húsnæðisáætlanir sveitarfélaga og byggingagátt 
Mannvirkjastofnunar tvö lykilstjórntæki stjórnvalda í húsnæðismálum. f 
húsnæðisáætlunum sveitarfélaga er lagt mat á þörf fyrir uppbyggingu og gerð 
áætlun um hvernig þeirri þörf skuli mætt. f byggingagátt MVS mun hins vegar fást 
upplýsingar um framboð íbúða og annarra mannvirkja. Þannig segja 
húsnæ ðisáæ tlanirtil um hversu mikið þarfað byggjaog byggingagáttin til um hversu 
mikið er verið að byggja. Þessar upplýsingar eru líkt og áður segír grundvöllur



stöðugleika í húsnæðismálum og þess að teknar séu upplýstar ákvarðanir um 
uppbyggingu húsnæðis og ráðstöfun húsnæðisstuðnings.

Húsnæðisáætlanir hafa þegar verið lögfestar en í 15. gr. frumvarpsins segir um 
byggingagátt að Húsnæ ðis- og mannvirkjastofnun skuli „starfrækja rafræna 
byggingagátt sem sveitarfélög skuli nota við útgáfu byggingarleyfa og framkvæmd 
stjórnsýslu byggingarmála, auk þess að halda utan um upplýsingar um mannvirki og 
mannvirkjagerð um land allt." Það var ein tillagna átakshóps í húsnæðismálum að 
gera notkun byggingagáttar að lagaskyldu fyrir bæði byggingarstjóra og 
byggingarfulltrúa. Verði byggingagáttin eingöngu notuð af sumum sveitarfélögum 
og/eða sumum byggingarstjórum, nær hún á engan hátt því markmiði sem að er 
stefnt um að sýna í rauntíma væntanlegt framboð bygginga og framvindu 
byggingaráforma. Þess skal hins vegar getið að þessari tillögu er á engan hátt ætlað 
að vega að sjálfstjórnarrétti sveitarfélaga. Ný stofnun mun vinna með hverju 
sveitarfélagi að innleiðingu byggingagáttar með sama hætti og gert hefur verið með 
t.a.m. húsnæðisáætlanir.

Mikilvægt samræmingarhlutverk
Á fslandi liggja húsnæ ðis- og mannvirkjamálin víða og þeim mun meiri ástæða til að 
hafa sterkan samræmingaraðila til að hafa heildaryfirsýn. Eingöngu innan ríkisins 
liggur málefnið hjá mörgum ráðuneytum, mörgum stofnunum og nefndum. 
Sveitarfélög, öll sem eitt, hafa margþætt verkefni sem snerta húsnæðismál á einn 
eða annan hátt, sinna t.d. félagslegu hlutverki vegna þeirra efnaminnstu, gera 
áætlanir um uppbyggingu húsnæðis, fara með skipulagsvald og embætti 
byggingafulltrúa. Aðrir sem koma að málaflokknum eru til dæmis húseigendur og 
leigjendur, húsbyggjendur, hönnuðir, lánveitendur, húsnæðissjálfseignastofnanir, 
leigufélög, húsnæðissamvinnufélög og ýmis félagasamtök.

Af framangreindu er Ijóst þörfin fyrir samvinnu og samtal um húsnæ ðis- og 
mannvirkjamál er mikil. fbúðalánasjóður hefur á undanförnum árum lagt ríka áherslu 
á að byggja upp slíkt samstarf við hagaðila. Sjóðurinn hefur m.a. aukið mikið samstarf 
sitt við sveitarfélög, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök iðnaðarins, 
Mannvirkjastofnun, Skipulagsstofnun, Hagstofuna, Þjóðskrá og fl. Afar mikilvægt er 
að leggjaáfram  ríkaáherslu áaukið  sam starfí nýrri stofnun sem mun gegna þvíþarfa 
og mikilvæga hlutverki að vera samræmingaraðili í húsnæðis- og mannvirkjamálum 
verði frumvarpið að lögum.

Ávinningur með sameiningu
Sérstakur starfshópur skipaður af ráðherra mat fýsileika þess að sameina 
stofnanirnar. Það var niðurstaða hópsins að mæla með sameiningunni. Hafði 
hópurinn eftirfarandi markmið að leiðarljósi við mat sitt:

í. Að styrkja og efla stjórnsýslu húsnæ ðis- og byggingarmála
2. Að stuðla að meiri faglegum stuðningi ríkisins við sveitarfélög í húsnæðismálum.
3. Að bæta samstarf og samskipti stjórnvalda, hönnuða og byggingaaðila.
4. Að innleiða rafræna stjórnsýslu til að auka skilvirkni sem heldur utan um 

áætlunargerð (húsnæðisáætlanir) og eftirfylgni með mannvirkjagerð (byggingagátt).
5. Að auka þróun sjálfbærs og hagkvæms húsnæðis.
6. Að auka upplýsingagjöf og greiningar á sviði húsnæ ðis- og byggingarmála.



7. Að efla rannsóknir og nýsköpun í byggingaiðnaði.
8. Að ná betri nýtingu opinbers p r  með markvissri stefnumótun og áætlanagerð 

verðandi ráðstöfun húsnæðisstuðnings sem ríkið greiðir tii þess að stuðla að öruggari 
og betri húsnæðismarkaði.

Það er nnat íbúðalánasjóðs að öll þessi markmið náist með sameiningu 
húsnæðisstofnunarhluta fbúðalánasjóðs og Mannvirkjastofnunar og mikill 
ávinningur sé af sameiningunni.

Að lokum vill fbúðalánasjóður taka undir með því sem fram kemur f umsögn 
Mannvirkjastofnunar þess efnis að mikilvægt sé að Alþingi taki afstöðu til 
frumvarpsins hið fyrsta. Mikil og góð undirbúningsvinna hefur þegar farið fram með 
þátttöku starfsmanna beggja stofnana og vinnan langt á veg komin. Starfmenn hafa 
verið í óvissu frá því í jú lí sl. og mikilvægt að eyða þeirri óvissu sem fyrst.

Virðingarfyllst 
f.h. fbúðaiánasjóðs,

forstjóri aðstoðarforstjóri




