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Félags- og barnamálaráöherra 
Skógarhlíö 6 
105 Reykjavík.

Reykjavík, 21. febrúar 2019

Efni: Úthlutun stofnframlaga samkvæmt lögum nr. 52/2016 um almennar
íbúðir og reglugerö nr. 555/2016 meö síöari breytingum

Vísaö er til breytingarreglugerðar nr. 1137/2018 frá 5. desember sl. um breytingu á 
reglugerð nr. 555/2016 um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæðissjálfseignar- 
stofnanir og almennar íbúðir. Með breytingarreglugerðinni var aukið við 
stofnreglugerðina ákvæði þess efnis að a.m.k. tveir þriðju hlutar fjármagns sem til 
úthlutunar sé skuli renna til íbúða sem ætlaðar eru tekju- og eignalágum leigjendum á 
vinnumarkaði. A f ákvæðinu leiðir að í mesta lagi einn þriðji af því fjármagni sem 
stjórnvöld hafa ákveðið að verja í stofnframlög samkvæmt lögum nr. 52/2016, um 
almennar íbúðir, kemur til greina við úthlutanir framlaga til byggingar eða kaupa á 
íbúðum sem ætlaðar eru öryrkjum, öldruðum, námsmönnum og öðrum hópum sem falla 
undir lögin og eru ekki á vinnumarkaði. Hlutfallið kann raunar að vera enn minna vegna 
reglu um að fjórðungur fjármagnsins skuli hverju sinni renni til byggingar eða kaupa á 
íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 52/2016 er markmið þeirra að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna 
og einstaklinga sem eru undir tekju- og eignamörkum laganna við upphaf leigu með því 
að auka aðgengi að öruggu og viðeigandi leiguhúsnæði og stuðla að því að
húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda eða að jafnaði ekki umfram

/

fjórðung tekna. I því skyni sé ríki og sveitarfélögum heimilt að veita stofnframlög til 
byggingar og kaupa á almennum íbúðum til að stuðla að því að í boði verði leiguíbúðir á 
viðráðanlegu verði fyrir þá sem þurfa á því að halda, þ.m.t. fyrir námsmenn, ungt fólk, 
aldraða, fatlað fólk og fólk sem ekki er fært um að sjá sér fyrir húsnæði sökum félagslegra 
aðstæðna eða verulegs fjárhagsvanda.

Um afgreiðslu umsókna um stofnframlög samkvæmt lögunum er fjallað í 13. gr. þeirra. 
Þar kemur fram í 2. mgr. að við afgreiðslu umsókna skuli Ibúðalánasjóður miða við að 
a.m.k. fjórðungur þess fjármagns sem til úthlutunar sé hverju sinni renni til byggingar 
eða kaupa á íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga. Þó megi víkja frá ákvæðum 
málsgreinarinnar ef hlutfall umsókna um slíkar íbúðir er lægra. í 4. mgr. sömu greinar 
er síðan tekið fram að ráðherra sé heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um afgreiðslu
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umsókna, þ.m.t. um þau viömiö sem líta skuli til viö úthlutun og hlutföll úthlutunar til 
mismunandi hópa miöaö við mat á þörf hverju sinni.

A  þessum grundvelli hefur ráöherra sett ákvæði um afgreiðslu umsókna í reglugerö nr. 
555/2016 um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæöissjálfseignarstofnanir og 
almennar íbúðir, sbr. 15. gr. reglugerðarinnar. Með fyrrgreindri breytingarreglugerö var 
tilvitnuðu ákvæöi aukið við 3. mgr. 15. gr. reglugerðarinnar sem er nú svohljóðandi með 
áorðnum breytingum:

„Við afgreiðslu umsókna skal Ibúðalánasjóður miða við að a.m.k. fjórðungur þess 
fjármagns sem er til úthlutunar hverju sinni renni til byggingar eða kaupa á 
íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga. Þá skulu a.m.k. tveir þriðju hlutar 
fjármagnsins renna til íbúða sem ætlaðar eru tekju- og eignarlágum leigjendum á 
vinnumarkaði. Þó má víkja frá ákvæðum málsgreinar þessarar ef hlutfall 
umsókna um slíkar íbúðir er lægra.“

í ákvæðum laga nr. 52/2016 er ekki gerður greinarmunur á réttarstöðu einstaklinga á 
vinnumarkaði og einstaklinga sem tilheyra öðrum hópum heldur er það markmið laganna 
að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna og einstaklinga afmarkað við tekju- og eignamörk 
sem kveðið er á um í 10. gr. laganna. Greinarmunur á einstaklingum sem tilheyra þessum 
ólíku hópum á öðrum grundvelli á sér því ekki stoð í ákvæðum laganna.

A þessu varð engin breyting með breytingarlögum nr. 65/2018 sem færðu í lögin 
áðurgreinda reglugerðarheimild ráðherra sem varð að 4. mgr. 13. gr. þeirra, en 
reglugerðarheimildin felur ekki í sér neinn greinarmun á þeim hópum sem þar er vikið 
að. í skýringum við þessa breytingu í frumvarpi að breytingarlögunum kemur hins vegar 
eftirfarandi fram (148. löggjafarþing 2017-2018, þskj. 675, bls. 17):

„I yfirlýsingu fyrrverandi ríkisstjórnar um aðgerðir í húsnæðismálum frá 28. maí 
2015 kemur fram að hún skuldbindi sig til þess að byggja 2.300 íbúðir á næstu 
fimm árum, mest 600 á ári. Að baki þeirri yfirlýsingu, sem gerð var m.a. til að liðka 
fyrir gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði, liggur m.a. sú staðreynd að 
lítið framboð er á leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði fyrir tekjulágt fólk á 
almennum vinnumarkaði.

Mikilvægt er að úthlutanir á stofnframlögum byggist á mati á þörf fyrir 
uppbyggingu og að við úthlutun sé tekið mið af því ef þörf fyrir húsnæði fyrir 
ákveðna hópa er meiri en annarra. Þannig verða stofnframlögin tæki til að tryggja 
ákveðið jafnvægi á húsnæðismarkaði og geti verið tæki til að bregðast við þörf 
hverju sinni. Ibúðalánasjóður, ásamt sveitarfélögunum, vinnur nú að gerð 
húsnæðisáætlana sem munu mynda grunn að heildarstefnumörkun í 
húsnæðismálum. Ljóst er þó að slík vinna er tímafrek og er því gert ráð fyrir að við 
setningu viðmiða á grundvelli reglugerðarheimildar þeirrar sem hér er lögð til 
verði horft til greiningar og skiptingar sem unnið var með við gerð 
framangreindrar yfirlýsingar þar til heildaráætlun um þörf fyrir 
húsnæðisuppbyggingu liggur fyrir. Verður þannig gert ráð fyrir að sveitarfélögin 
muni áfram hafa sinn lögbundna rétt til að lágmarki fjórðungs stofnframlaga en 
ekki minna en helmingi verði varið til umsókna um uppbyggingu á húsnæði sem
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ætlað er tekjulágum leigjendum, nema umsóknir nái ekki því marki. Þá verði því 
sem út af stendur varið til annarra hópa miðað við mat á þörf og framkomnar 
umsóknir.“

Að gefnu tilefni skal tekið fram að sú aðstoð sem mælt er fyrir um í lögum nr. 52/2016 
fellur undir efnissvið 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar þar sem mælt er fyrir um að allir 
skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 
skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru 
leyti. Það leiðir af þessu ákvæði stjórnarskrárinnar að allan greinarmun sem gerður er á 
möguleikum einstaklinga sem tilheyra ólíkum þjóðfélagshópum til að njóta góðs af þeirri 
aðstoð sem mælt er fyrir um í lögum nr. 52/2016 þarf að vera unnt að réttlæta með vísan 
til sjónarmiða sem málefnalegt er að byggja á í því sambandi. Þar undir fellur sá 
greinarmunur sem ráðherra hefur gert á einstaklingum á vinnumarkaði annars vegar og 
öðrum einstaklingum í núgildandi ákvæðum 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 555/2016, sbr. 
fyrrgreinda breytingarreglugerð nr. 1137/2018.

A f framanröktu tilefni hefur Brynja -  hússjóður ÖBI falið Málflutningsstofu Reykjavíkur 
að óska eftir afstöðu ráðherra til þess hvort ákvæði 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 555/2016 
með áorðnum breytingum eigi sér fullnægjandi stoð í og samrýmist ákvæðum laga nr. 
52/2016 og 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar og þá hvort lagður hafi verið fullnægiandi 
grundvöllur að því hlutfalli sem þar er kveðið á um með mati á og upplýsingaöflun um 
þörf ólíkra hópa sem falla undir lögin fyrir húsnæði. Samhliða svari ráðherra er þess 
óskað að undirrituðum verði látið í té afrit af þeim gögnum sem ráðherra byggði mat sitt 
á við setningu breytingarreglugerðar nr. 1137/2018.

Þess er óskað að svör ráðherra og umbeðin gögn berist undirrituðum eigi síðar en 15. mars 
nk.

Virðingarfyllst,
-  hússjóðs ÖBÍ,

Flóki Asgeirsson lögmaður
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