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Efni: Frv. til Iaga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun - 319. mál 150. Iþ.

Vísað er til erindis frá nefndasviðið Alþingis, dags. 14. nóvember sl., þar sem 
ofangreint þingmál er sent til umsagnar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Fyrir 
liggur að umsagnar er jafnframt óskað frá sveitarfélögunum.

Almennt um frumvarpið

Meginefni frumvarpsins varðar sameiningu íbúðalánasjóðs og Mannvirkjastofnunar 
í nýja Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. í greinargerð kemur fram að sameiningin 
miði að aukinni skilvirkni og hagkvæmni í allri stjórnsýslu húsnæðis- og 
mannvirkjamála. Er út frá því gengið að ný sameinuð stofnun sé betur til þess fallin 
að hafa heildaryfirsýn yfir málaflokkinn og ná árangri í þeim markmiðum sem 
stjórnvöld keppa að á hverjum tíma.

Að auki gefur sameiningin færi á að styrkja umbreytingu íbúðalánasjóðs úr 
fjármálafyrirtæki í stjórnsýslustofnun sem hafi vel skilgreint lögbundið hlutverk á 
sviði húsnæðisstuðnings auk þess að standa fyrir rannsóknum, upplýsingagjöf, og 
opinberri áætlanagerð.

Alllangt er síðan fyrst var farið að ræða þessa sameiningu stofnana. Sambandið 
hefur stutt þessi áform og telur þau mikilvægan lið í því að koma á því sem nefnt 
hefur verið framtíðarskipan húsnæðismála hér á landi. Sérstaklega jákvætt er að sjá 
ríka áherslu á að ný sameinuð stofnun sinni samhæfingarhlutverki gagnvart 
sveitarfélögum og styðji þau ílögbundnum verkefnum þeirra.

Þá er fagnaðarefni að gert skuli ráð fyrir aðkomu sveitarfélaga að stjórn nýrrar 
stofnunar með því að einn stjórnarmaður sé skipaður samkvæmt tilnefningu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sambandið telur að meö því sé tryggt að við 
mótun á innra skipulagi nýrrar stofnunar verði tekið mið af mörgum stórum 
snertiflötum við sveitarfélögin, einkum í gegnum brunavarnir og samskipti við 
embætti byggingarfulltrúa.

Frekari samlegðaráhrif

Út frá samlegðarsjónarmiðum er fyllsta ástæða til þess að kanna frekari 
sameiningar opinberra aðila sem koma að húsnæðismáium. Sambandið horfir þartil 
fasteignahluta Pjóðskrár íslands en rekstur og utanumhald fasteignaskránna á nána 
samleið með húsnæðisgrunni nýrrar stofnunar skv. fyrirliggjandi frumvarpi. Bent er 
á að sveitarfélögin nýta álagningarkerfi innan fasteignahluta Þjóðskrár en greiða 
fyrir það verulegar upphæðir ár hvert. Ljóst virðist að margvíslegir hagræðingar- 
möguleikar séu þar til staðar.



Stafræn byggingargátt

í áætlun stjórnvalda um úrbætur í húsnæðismálum er aðgerð sem hljóðar svo:

Notkun byggingargáttar Mannvirkjastofnunar verði gerð að lagaskyldu fyrir 
bæði byggingastjóra og byggingarfulltrúa og komið til móts við sveitarfélög 
vegna kostnaðar við nauðsynlegar breytingar á upplýsingakerfum.

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur stutt þessa aðgerð út frá þeim markmiðum 
sem að er stefnt en þau eru einkum:

S  Tryggja rauntímaaðgengi að áreiðanlegum upplýsingum um húsnæðismál 

S  Efla samræmi í verklagi og vinnubrögðum

S  Stuðla að því að umfang eftirlits sé í samræmi við flokkun mannvirkja

S  Ná fram samlegð og hagkvæmni m.a. með innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu

Áherslum sambandsins er lýst í meðf. minnisblaði sem sent var byggingarfulltrúum 
sveitarfélaga í síðasta mánuði. Tekið skal fram að nokkuð skiptar skoðanir hafa 
verið um þessar áherslur auk þess sem ferlið við gerð og innleiðingu hinnar 
stafrænu gáttar hefur verið gagnrýnt.

Sambandið hefur móttekið gagnrýnina og telur að hún snúi fyrst og fremst að því 
að stór skref skuli nú stigin til að tryggja samræmi á milli byggingarfulltrúa- 
embætta. Jafnframt þykir umdeilt að byggingarstjórum og framkvæmdaaðilum sé 
boðið upp á að koma tilkynningum, uppdráttum og öðrum gögnum á framfæri í 
gegnum eina miðlæga stafræna upplýsingagátt, í stað þess að þessum gögnum sé 
skilað á skrifstofu viðkomandi embættis, annaðhvort með hefðbundnum hætti eða 
með rafrænum aðferðum.

Að athuguðu máli verður að telja að ekki sé of langt gengið í átt til samræmingar og 
bendir sambandið á að sveitarfélög hafa verulega hagsmuni af því að tryggja 
samtengjanleika upplýsingakerfa sinna við miðlæga gagnagrunna (þar með talið við 
fasteignahluta Pjóðskrár). Lykilatriði er að þessi samtenging virki í báðar áttir 
þannig að gögn flæði hindunarlaust og án tvískráningar á milli miðlægra 
gagnagrunna og upplýsingakerfa sveitarfélaga. Af þeirri ástæðu er ekki hægt að 
fallast á að tenging sé einungis í aðra áttina þ.e. að sveitarfélög skili upplýsingum 
sínum um húsnæðismál inn í stafrænt gagnasafn nýrrar stofnunar án þess að 
gagnkvæmni sé tryggð.

Pá verður einnig að líta svo á að það hafi umtalsverða þýðingu fyrir sveitarstjórnir 
að einstaklingar og lögðilar í samfélaginu njóti hagræðis af innleiðingu rafrænnar 
stjórnsýslu. Pá eru augljósir almannahagsmunir því tengdir að tryggja greitt 
aðgengi að samtímaupplýsingum og að opinbert eftirlit sé unnið með eins 
hagkvæmum hætti og kostur er.

Ýmis stjórnsýsluleg álitaefni tengjast hins vegar þessum samtengjanleika á milli 
kerfa m.a. um persónuvernd, gagnaskil til opinberra skjalasafna og rafrænar 
undirskriftir. Sambandið tekur eindregið undir að leysa verður úr þessum 
álitaefnum áður en miðlæg stafræn byggingargátt verður að fullu virk. Eins og rakið 
er í meðf. minnisblaði má reikna með leysa megi úr slíkum álitaefnum með gerð 
vinnslusamninga - eins eða fleiri - milli nýrrar stofnunar og sveitarfélaga. Er því lagt 
til að eftirfarandi viðbót komi inn sem 2. mgr. 15. gr. fyrirliggjandi frumvarps:
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Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gerir samninga við sveitarfélög um vinnslu 
gagna og upplýsinga skv. 1. mgr. í þessum samningum skal fjallað um ábyrgð 
og skyldur hvors aðila, m.a. hvað varðar persónuvernd, gagnaskil til opinberra 
skjalasafna og auðkenningar.

Sérstök áhersla er lögð á að þessir samningar geri ráð fyrir faglegum og 
fjárhagslegum stuðningi við hlutaðeigandi sveitarfélög, einkum þau smærri. Er það í 
samræmi við áform í greinargerð með 15. gr. frumvarpsins þar sem fram kemur aö 
ný stofnun muni taka þátt í kostnaði sem fellur til hjá sveitarfélögum við að tryggja 
samtengjanleika á milli kerfa.

Niðurfelling faggildingarkröfu

Afar brýnt er að eyða þeirri óvissu sem hefur verið til staðar um það hvaða 
opinberar kröfur eru gerðar til aðila sem sinna byggingareftirliti.

Ráðherra mannvirkjamála hefur tekið undir þessa nauðsyn og kynnti á fundi 
Byggingarvettvangs þann 11. nóv. sl. tillögu um að ákvæði um faggiltar 
skoðunarstofur verði felit út úr lögum nr. 160/2010, um mannvirki.

Boðuð niðurfelling mun hafa bein áhrif á byggingarfulltrúa sveitarfélaga sem að 
öðrum kosti myndu þurfa að nýta árið 2020 til þess að afla sér faggildingar skv. 
kostnaðarsömu og flóknu ferli. Óbreytt faggildingarkrafa myndi einnig þýða 
uppstokkun víða í stjórnsýslu sveitarfélaga.

Sambandið er sammála þeirri tillögu sem ráðherra hefur kynnt og minnir á að ýmsar 
leiðir eru færar til þess að viðurkenna hæfi til eftirlitsstarfa, en faggilding mun vera 
sú umfangsmesta og flóknasta. Nágrannalönd hafa ekki talið ástæðu til þess að 
ákveða að fara þessa leið heldur nýta aðrar vottunaraðferðir. Velferðarnefnd er því 
hvött til þess að taka af skarið í þessu efni við meðferð á fyrirliggjandi frumvarpi, 
þannig að 19. og 20. gr. laga nr. 160/2010, um mannvirki verði felldar brott ásamt a- 
og b-lið 2. ákvæðis til bráðabrigða með lögunum sbr. lög nr. 64/2018.

Jafnframt þessu beini velferðarnefnd því til þeirra ráðherra sem fara með málefni 
mannvirkja, iðnaðar og nýsköpunar að móta í sameiningu tillögur um lögbundið 
fyrirkomulag á vottun í samræmi við niðurstöður átakshóps og tillögur sem hafa 
verið til umræðu hjá Byggingarvettvangi. Við tillögugerðina verði horft til 
nágrannalanda hvað varðar vottun á eftirlitsaðilum en jafnframt tekið tillit til 
samsetningar á fasteignamarkaði og landfræðilegra aðstæðna.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs 

Meðf.: Minnisblað dags. 18. október 2019 til byggingarfulltrúa sveitarfélaga

3





Minnisblað

Móttakandi: Byggingarfulltrúar sveitarfélaga Dags.: 18. október 2019

Sendandi: Lögfræði- og velferðarsvið
sambandsins

Málsnr.: 1812018SA 
Málalykill: 02.20

Efni: Tenging sveitarfélaga við miðlægan húsnæðisgrunn

Í áætlun stjórnvalda um úrbætur í húsnæðismálum er aðgerð sem hljóðar svo:

Notkun byggingargáttar Mannvirkjastofnunar verði gerð að lagaskyldu fyrir bæði 
byggingastjóra og byggingarfulltrúa og komið til móts við sveitarfélög vegna 
kostnaðar við nauðsynlegar breytingar á upplýsingakerfum.

Starfshópi á vegum Íbúðalánasjóðs (ÍLS) hefur verið falið að koma með útfærslu á þessari 
aðgerð. Í þeirri vinnu er gengið út frá því að miðlægt gagnasafn Mannvirkjastofnunar 
(MVS) verði frá og með 1. janúar 2020 starfrækt af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem 
áformað er að til verði með sameiningu ÍLS og MVS. Hafa frumvarpsdrög verið kynnt sem 
fela í sér að ný Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skuli starfrækja rafrænan gagnagrunn - 
húsnæðisgrunn - sem heldur utan um gögn og upplýsingar um húsnæðismál. Sérstaklega 
er kveðið á um að ný stofnun skuli einnig starfrækja rafræna byggingar- eða 
mannvirkjagátt sem sveitarfélög skulu nota við útgáfu byggingaleyfa og framkvæmd 
stjórnsýslu byggingamála, auk þess að halda utan um upplýsingar um mannvirki og 
mannvirkjagerð um land allt.

Markmið aðgerðarinnar

Með aðgerðinni er stefnt að eftirtöldum markmiðum:

>  Tryggja rauntímaaðgengi að áreiðanlegum upplýsingum um húsnæðismál

>  Efla samræmi í verklagi og vinnubrögðum

>  Stuðla að því að umfang eftirlits sé í samræmi við flokkun mannvirkja

>  Ná fram samlegð og hagkvæmni m.a. með innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu 

Hvaða þýðingu hefur aðgerðin fyrir sveitarfélög?

Gagnvart sveitarfélögum og embættum byggingarfulltrúa mun aðgerðin fyrst og fremst 
þýða að það verði lögbundið verkefni að tengja saman málaskrárkerfi sveitarfélaga og 
miðlægan gagnagrunn í gegnum rafræna byggingargátt.

Með því að lögbinda samtengjanleika milli kerfa næst fram eftirfarandi:

>  Upplýsingaskipti í gegnum rafræna byggingargátt verða gagnkvæm þ.e. uppfylla þá 
kröfu að sveitarfélög fái gögn úr miðlægum húsnæðisgrunni, með áreiðanlegum 
rafrænum hætti, í rauntíma og endurgjaldslaust.

>  Metið verður hvaða þýðingu það hefur fyrir embætti byggingarfulltrúa að tilteknir 
þættir í stjórnsýslu þeirra fari fram með rafrænum hætti í gegnum byggingargátt.

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1448


>  Metið verði hvaða kostnað það hefur í för með sér fyrir sveitarfélög að tryggja 
samtengjanleika málaskrárkerfa við miðlægan húsnæðisgrunn í gegnum 
byggingargátt.

Kostnaðarmat þarf að haldast í hendur við hvata og ábata af aðgerðinni. Jafnframt eru til 
staðar álitaefni sem vinna verður með sbr. hér að neðan.

Áherslur sambandsins

Í þeirri vinnu sem fram hefur farið við að móta útfærslu á ofangreindri aðgerð hafa 
áherslur sambandsins einkum verið eftirfarandi:

1. Að sveitarfélögum standi til boða öflugur faglegur stuðningur við innleiðingu á 
rafrænni stjórnsýslu hjá embættum byggingarfulltrúa

2. Að sveitarfélög fái þann kostnað bættan sem þau þurfa að leggja í.

3. Að auðvelda sveitarfélögum gerð húsnæðisáætlana með tryggu aðgengi að 
samtímaupplýsingum um húsnæðismál.

4. Að sveitarfélög nýti tækifærið samhliða aðgerðinni til þess að kalla eftir breytingum á 
álagningarkerfum og að fasteignaskrá Þjóðskrár verði hluti af hinum nýja 
húsnæðisgrunni.

Næstu skref í útfærslu

Fyrir liggur greining og ákveðið stöðumat á því sem þarf að gerast til þess að taka megi 
byggingargátt í notkun sbr. meðf. Ljóst er að í vinnunni framundan þarf að leysa úr 
ýmsum stjórnsýslu- og fjárhagslegum álitaefnum þannig að aðgerðin geti komið til 
framkvæmda.

• Hvernig er tryggt að upplýsingar sem berast í gegnum byggingargátt verði hluti af 
réttu stjórnsýslumáli hjá embætti byggingarfulltrúa? Hér er í dæmaskyni vísað til þess 
að tilkynningar byggingarstjóra um úttektir eru hluti af stjórnsýslumáli sem varðar 
tiltekið byggingarleyfi útgefið af byggingarfulltrúa sveitarfélags, sbr. 16. gr. 
mannvirkjalaga.

• Hvernig verður staðið að leiðréttingu á upplýsingum sem færðar hafa verið inn í 
gegnum byggingargátt og vistaðar í miðlægum húsnæðisgrunni en sem eru hluti af 
stjórnsýslumáli hjá embætti byggingarfulltrúa?

• Hvernig verður rafrænum undirskriftum háttað við gagnaskil í gegnum 
byggingargátt?

• Hver ber ábyrgð á afleiðingum sem af því kunna að hljótast að upplýsingar eru 
færðar inn í gegnum byggingargátt og vistaðar í miðlægum húsnæðisgrunni en í ljós 
kemur síðar að upplýsingarnar samrýmast ekki því sem fram kemur í stjórnsýslumáli 
hjá byggingarfulltrúa?

• Á hverjum hvílir skilaskylda á gögnum sem færð hafa verið inn í gegnum 
byggingargátt?

Ætla má að mörg slíkra álitaefna skýrist við gerð vinnslusamninga milli nýrrar áformaðrar 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og sveitarfélaga.

TrÞ
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