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10. desember 2019

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um almennar íbúðir.

Vísað er til erindis velferðarnefndar Alþingis sent 14. nóvember 2019 þar sem óskað var umsagnar 
Félagsbústaða hf. um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almennar íbúðir, sbr. 320 mál á 
150. löggjafarþingi 2019-2020. Upphaflega var Félagsbústöðum veittur frestur til að skila inn 
umsókn til 3. desember 2019. Samþykkti nefndarsvið Alþingis beiðni félagsins um að lengja frest 
félagsins til og með 10. desember 2019.

I.
Félagsbústaðir hf. er í eigu Reykjavíkurborgar og var stofnað árið 1997 utan um eignarhald og 
rekstur félagslegs leiguhúsnæðis á vegum borgarinnar. Megintilgangur með stofnun félagsins var 
að skilja rekstur félagslegra leiguíbúða Reykjavíkurborgar frá öðrum rekstri borgarinnar og bæta 
fjármálalega og faglega umsýslu rekstrarins, en samfélagsleg þjónusta er eitt af megin 
lögbundnum verkefnum sveitarfélaga. Jafnframt var ætlunin að byggja upp öflugt 
þjónustufyrirtæki á húsnæðismarkaði með sérþekkingu á rekstri fasteigna, um leið og kostnaður, 
árangur og ábyrgð yrði sýnilegri en áður.

Félagsbústaðir er þannig þjónustufyrirtæki á húsnæðismarkaði sem á og rekur félagslegt 
leiguhúsnæði fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Markmið félagsins er að starfa í þágu almannaheilla 
og er félagið ekki rekið í hagnaðarskyni. Hlutverk Félagsbústaða er því alfarið samfélagslegs eðlis.

Í dag eru Félagsbústaðir stærsti eigandi félagslegs húsnæðis á Íslandi og um leið langstærsta 
leigufélag landsins með eignasafn sem samanstendur af rúmlega 2.700 leiguíbúðum. Eignasafn 
félagsins skiptist í almennar félagslegar íbúðir, þjónustuíbúðir fyrir aldraða og íbúðir fyrir 
einstaklinga sem þurfa sértæka aðstoð. Má áætla að um 6.000 einstaklingar nýti sér þjónustu 
Félagsbústaða í dag.

Við árslok 2018 samanstóð eignasafn félagsins af samtals 2.618 íbúðum og reiknað er með að 
fjöldi íbúða verði um 3.170 árið 2022.

Allar breytingar á lögum um almennar íbúðir hafa því veruleg áhrif á starfsemi félagsins og þar 
með alla þá sem treysta á þjónustu félagsins.
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Þann 14. maí 2019 sendu Félagsbústaðir athugasemdir við drög að frumvarpinu sem birtar voru í 
samráðsgátt stjórnvalda (mál nr. S-130/2019) og vísast einnig til þess sem þar kemur fram 1.

Félagsbústaðir vilja koma eftirfarandi umsögn á framfæri um fyrirliggjandi frumvarp.

1. Athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins
Í 2. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að breytingar verði gerðar á tekju- og eignaviðmiðum 
leigjenda almennra íbúða. Félagsbústaðir vilja árétta fyrri áhyggjur og athugasemdir um þessa 
breytingu, sbr. m.a. einnig umsagnir sem birtast í umsögnum fjármálaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar, dags. 20. maí 2019, og velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, dags. 21. maí 2019, 
við drög að frumvarpinu í samráðsgátt stjórnvalda. Þar sem segir m.a. í umsögn fjármálaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar:

„Frumvarpið felur ísé r  mikla fjölgun þeirra einstaklinga sem munu eiga kost á almennum 
íbúðum vegna hækkunar tekju- og eignamarka og vegna áforma um byggðaframlög þar 
sem skortur er á leiguhúsnæði og fallið verður frá kröfum um tekju- og eignamörk. Þá 
kemur til í  bráðabirgðaákvæði frumvarpsins að settur er forgangur tekjulágra á 
vinnumarkaði fyrir 1534 íbúðir a f þeim 1800 sem áætlað er að stuðningur nái til fyrir árin 
2020-2022 en þetta þýðir væntanlega að félagslegar íbúðir sveitarfélaga verði settar í 
minni forgang. Þetta stangast á við þaðskýlausa ákvæði ínúgildandi lögum að félagslegar 
íbúðir sveitarfélaga skuli njóta forgangs allt að 25% a f ráðstöfunarfé. Hér er búið með 
bráðabirgðaákvæðinu að taka tekjulága á vinnumarkaði framyfir verst setta fólkið í 
landinu."  [Leturbreyting og áherslur Félagsbústaða].

Þá segir:

„ Í nýlegum reglum Reykjavíkurborgar um félagslegt leiguhúsnæði, sem eiga að taka gildi 
þann 1. jú n í nk., er búið að samræma réttindi þeirra sem eiga að njóta félagslegs 
húsnæðis, eða sértækra búsetuúrræða fatlaðs fólks og heimilislausra til leiguhúsnæðis. 
Reikna má með að um það bil 1100 einstaklingar/fjölskyldur eigi rétt á félagslegu 
leiguhúsnæði hjá Reykjavíkurborg um þessar mundir samkvæmt nýju reglunum en af þeim 
munu um 750 einstaklingar/ fjölskyldur eiga rétt á almennum félagslegum leiguíbúðum. 
Félagsbústaðir eru með metnaðarfulla áætlun um uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði 
til að mæta þessum þörfum. Bráðabirgðaákvæði í  frumvarpinu felur ísé r  að þessir hópar 
verða hliðsettir næstu tvö til þrjú árin vegna ákvæðisins um forgang tekjulágra á 
vinnumarkaði.

Það má skilja þetta sem skilaboð um að uppbygging á félagslegu leiguhúsnæði verði að 
mestu á ábyrgð sveitarfélaganna umrætt tímabil 2020-2022 sem er óviðunandi fyrir 
sveitarfélögin m.t.t. þeirra lagaskyldu sem þeim er ætlað að uppfylla.2" [Leturbreyting og 
áherslur Félagsbústaða].

II.

1 Sjá nánar hér: https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1389#advices
2 Sjá hér: https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1389#advices
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Nánar tiltekið telur félagið að frumvarpið feli í sér breytingar sem leiða til þess að hætta sé á að 
tilteknir hópar fólks, sem nú njóta þjónustu Félagsbústaða, verði hliðsettir næstu tvö til þrjú árin 
og að nauðsynlegt sé að sérstök tekju- og eignaviðmið séu fyrir þann hóp sem leigir félagslegt 
húsnæði hjá sveitarfélögum.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og Félagsbústaðir hafa unnið skipulega að því að fækka aðilum á 
biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði en nú eru um 750 aðilar á biðlista en voru rúmlega 900 árið 
2018. Til að mæta fyrirliggjandi eftirspurn gera áætlanir félagsins ráð fyrir fjölgun íbúða um 389 á 
næstu þremur árum, þ.e. 2020-2022. Óttast félagið mjög hvaða áhrif tillögurnar kunni að hafa á 
uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis í Reykjavíkurborg og þar með getu félagsins til mæta 
þörfum þeirra sem þurfa félagslegt leiguhúsnæði. Vísast hér einnig til umfjöllunar um 11. gr.
frumvarpsins, sbr. 4. tl. hér á eftir.

2. Athugasemdir við 6. gr. frumvarpsins
Í 6. gr. frumvarpsins er að finna breytingar á 14. gr. laganna. Af frumvarpinu verður ekki annað
ráðið en að verið sé að gera verulegar breytingar á ákvæðinu og þar sé felld brott heimild 
sveitarfélaga til að veita allt að fjögurra prósenta (4%) viðbótarframlag í stofnframlag vegna 
íbúðarhúsnæðis. Gera Félagsbústaðir alvarlega athugasemd við fyrirhugaða breytingu.

Í dag er 2. mgr. 14. gr. laganna svohljóðandi:
„ Heimilt er að veita allt að fjögurra prósentustiga viðbótarframlag frá sveitarfélagi vegna 
íbúða á svæðum þar sem skortur er á leiguhúsnæði og bygging íbúða hefur veriðílágm arki 
eða sérstök vandkvæði eru á þ v ía ð  fá  fjármögnun á almennum markaði." [Leturbreyting 
Félagsbústaða].

Í frumvarpinu er lagt til að ákvæðinu, þ.e. 2. mgr. 14. gr., verði breytt og verði svohljóðandi eftir 
breytinguna:

„Sveitarfélagi er heimilt að greiða stofnframlag út í  tvennu lagi og þá skal greiða fyrri 
helming þess við samþykkt Íbúðalánasjóðs á umsókn um stofnframlag ríkisins og seinni 
helming þess þegar almenn íbúð hefur verið leigð út, sé um að ræða kaup á almennri íbúð, 
eða þegar vottorð vegna öryggisúttektar íbúðar liggur fyrir, sé um að ræða byggingu 
almennrar íbúðar. Hafi stofnframlagshafi áður fengið úthlutað stofnframlagi frá ríki og 
sveitarfélagi er heimilt að greiða 75% stofnframlags við samþykkt Íbúðalánasjóðs á 
umsókn og 25% við útleigu íbúðar, sé um að ræða kaup á almennri íbúð, eða þegar vottorð 
vegna öryggisúttektar íbúðar liggur fyrir, sé um að ræða byggingu almennrar íbúðar." 
[Leturbreyting Félagsbústaða].

Af framangreindu verður ekki annað ráðið en að verið sé að fella brott heimild sveitarfélags til að 
veita 4% viðbótarstofnframlag frá sveitarfélagi vegna íbúða þar sem skortur er á húsnæði eða 
sérstök vandsvæði er á því að fá fjármögnun á almennum markaði.

Í athugasemdum við breytingar á 6. gr. frumvarpsins er ekki að finna neina rökrétta skýringu fyrir 
framkominni tillögu um brotfalli núgildandi heimildar. Þá er slíka skýringu ekki heldur að finna í 
umfjöllun um 3., 5. eða 7. gr. frumvarpsins, sbr. athugasemd þar um í umfjöllun um 6. gr.

Hins vegar segir um þetta efni í umfjöllun um meginefni frumvarpsins:
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„Jafnframt eru lagðar til breytingar á heimildum Íbúðalánasjóðs til að veita allt að 6% 
viðbótarframlög frá ríkinu vegna leiguíbúða á svæðum þar sem bygging íbúða hefur verið 
í  lágmarki og skortur er á leiguhúsnæði vegna misvægis á milli byggingarkostnaðar og 
markaðsverðs íbúðarhúsnæðis. Samhliða er lagt til að sambærileg heimild sveitarfélaga 
til að veita allt að 4% viðbótarframlag viðslíkar aðstæður verði felld brott."

Framangreint er ekki skýrt frekar.

Félagsbústaðir hafa við kaup og byggingu íbúða treyst á að Reykjavíkurborg hafi skýra lagaheimild 
til að veita félaginu fjögurra prósenta viðbótarframlag til að tryggja fjármögnun félagsins, sbr. 
heimild þar um í núgildandi 2. mgr. 14. gr. laganna. Telja Félagsbústaðir framangreinda 
lagabreytingu, og þar með brottfall heimildar Reykjavíkurborgar til að veita félaginu 4% 
viðbótarframlag, alvarlegt inngrip í starfsemi félagsins, sem sé þar utan órökstutt.

Telur félagið nauðsynlegt að heimildin fái að halda sér óbreytt og það sé lagt í hendur hvers 
sveitarfélags hvort og hvernig heimildin sé nýtt.

3. Athugasemdir við 7. gr. frumvarpsins
Í 7. gr. frumvarpsins er að finna breytingar á 16. gr. laganna. Félagsbústaðir fagna þeim breytingum 
sem gerðar hafa verið á frumvarpinu með tillögu um nýja 8. mgr. 16. gr. laganna, sbr. og einnig 
breytingu á 9. mgr. 16. gr. laganna. Telja Félagsbústaðir að með breytingunni sé komið til móts við 
sjónarmið félagsins um mikilvægi þess að stofnframlagshafar geti gefið út skuldabréf á markaði 
sem tryggð eru með veði í safni eigna og þannig fjármagnað fasteignakaup og nýbyggingar með 
sem hagkvæmustum hætti, sbr. fyrirliggjandi athugasemdir Félagsbústaða við drög að 
frumvarpinu sem birt voru í samráðsgátt stjórnvalda þann 14. maí 2019 (mál nr. S-130/2019).

Áréttar félagið mikilvægi þess að þau skilyrði, sem ráðherra fær heimild til að setja í reglugerð, 
verði hlutlæg, þ.e. án sérstaks huglægs mats Íbúðalánasjóðs eða þess sem veitir heimild til 
undanþágu, og tryggt verði að slíkar umsóknir um undanþágur dragist ekki úr hófi, sbr. m.a. 
reglugerðarheimild í nýjum málslið 9. mgr. 16. gr., sbr. e-lið 1. mgr. 7. gr. frumvarpsins.

4. Athugasemdir við 11. gr. frumvarpsins
Í 11. gr. frumvarpsins er að finna ný ákvæði til bráðabirgða. Í c-lið 1. mgr. 11. gr. er fjallað um 
skyldu Íbúðalánasjóðs til að miða við að a.m.k. 2/3 hlutar þess fjármagns sem til úthlutunar er 
hverju sinni skuli renna til íbúða sem ætlaðar eru tekju- og eignaminni leigjendum á vinnumarkaði. 
Segir að ákvæðið falli úr gildi þegar stofnframlögum hefur verið úthlutað til 1.534 almennra íbúða 
sem ætlaðar eru tekju- og eignaminni leigjendum á vinnumarkaði. Er ráðherra svo veitt heimild til 
að skilgreina tekju- og eignaminni leigjendur í reglugerð.

Í athugasemdum við 11. gr. í frumvarpinu segir um þetta ákvæði (c-lið 1. mgr. ) að það sé liður í 
skuldbindingum hins opinbera samkvæmt yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um húsnæðismál, dags. 28. 
maí 2015, sem var gerð samhliða yfirlýsingu ríkisstjórnar um ráðstafanir til að greiða fyrir gerð 
kjarasamninga, dags. sama dag. Segir í athugasemdunum að þar hafi verið kveðið á um 
uppbyggingu 2.300 félagslegra leiguíbúða á árunum 2016-2019 en við gerð samkomulagsins hafi 
verið „lagt til grundvallar að 2/3 hluta" þeirra að lágmarki (1.534 íbúðum) yrði ráðstafað til tekju- 
og eignaminni einstaklinga á vinnumarkaði.
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Í ljósi framangreinds telur félagið mikilvægt að árétta það sem segir í fyrrgreindri yfirlýsingu 
ríkisstjórnar um húsnæðismál þar sem hvergi er vikið að framagreindu hlutfalli (2/3):

„Ráðist verði í átak um byggingu félagslegra leiguíbúða. Stefnt er að því að byggja 2.300 íbúðir 
á næstu fjórum árum, þ.e. á árunum 2016-2019, þó að hámarki 600 íbúðir á ári. Að því loknu 
verður metin þörf á áframhaldandi uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis, m.a. að teknu tilliti 
til stöðu opinberra fjármála. Áhersla verður á íbúðir af hóflegri stærð og að tryggð verði 
félagsleg blöndun í leiguíbúðunum."3

Þá telur félagið að fyrrgreindar áhyggjur fjármálasviðs Reykjavíkurborgar, sbr. umfjöllun um 2. gr. 
frumvarpsins hér að framan, hafi raungerst á árinu 2019. Í reynd sé umsóknum um stofnframlög 
forgangsraðað með þeim hætti að verulegt hætta sé að Félagsbústöðum verði ekki gert kleift að 
standa við áætlanir uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis, áætlanir sem gerðar eru til að mæta 
uppsafnaðri þörf.

Þannig liggur fyrir að í apríl sl. sótti félagið um stofnframlög hjá Íbúðalánasjóði vegna 121 íbúða, 
þ.e. til kaupa á 103 íbúðum og nýbyggingu 18 íbúða. Þann 29. október sl. voru niðurstöður 
úthlutunarnefndar birtar og þar fengu Félagsbústaðir úthlutað stofnframlögum til kaupa á 76 af 
103 íbúðum. Þá fengu Félagsbústaðir stofnframlög til nýbygginga en heildarstofnvirði þeirra var 
lækkað um 96 m.kr. Á árinu 2020 hyggst félagið sækja um stofnframlög vegna kaupa og 
nýbyggingar á 144 íbúðum og má, miðað við óbreytt ákvæði, gera ráð fyrir sambærilegri 
skerðingu.

Telur félagið þannig augljóst að sú forgangsröðun sem mælt er fyrir um í fyrrgreindu 
bráðabirgðaákvæði hefur nú þegar haft bein áhrif á getu félagsins til að mæta uppsafnaðri þörf 
þeirra sem þurfa félagslegu leiguhúsnæði. Af fyrirliggjandi frumvarpi er fyrirséð að allar líkur séu 
að staðan verði óbreytt á næsta ári. Telur félagið þannig að veruleg hætta sé á að tilteknir hópar 
fólks, sem nú njóta þjónustu Félagsbústaða, verði þannig hliðsettir næstu tvö til þrjú árin. Telur 
félagið því nauðsynlegt að bráðabirgðaákvæði c-liðar 1. mgr. 11. gr. frumvarpsins verði 
endurskoðað.

Lýsir félagið sig hér með reiðubúið til að veita aðstoð við þá vinnu.

Fulltrúar félagsins eru reiðubúin að koma á fund nefndarinnar til að skýra afstöðu félagsins nánar 
ef eftir því verður óskað.

Virðingarfyllst,

f.h. Félagsbústaða hf.

Sigrún Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri

3 Sjá hér: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2015/05/29/Adgerdir- 
rikisstiornarinnar-til-ad-greida-fyrir-gerd-kiarasamninga-a-almennum-vinnumarkadi/#rad
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