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VEL2015120026

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almennar íbúðir, nr. 
52/2016, með síðari breytingum (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda, sérstakt 
byggðaframlag, veðsetning o.fl.). Þingskjal 363 - 320. mál.

Af hálfu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir að koma eftirfarandi athugasemdum á 
framfæri varðandi ofangreint frumvarp. Beðist er velvirðingar á því að erindi þetta berist 
velferðarnefnd eftir lok frests til að skila umsögn.

Gerðar eru athugasemdir er lúta að afmörkun þess hóps sem um ræðir. Mikilvægt er að tilgreind 
séu sérstök tekjumörk sem eigi einungis við þann hóp leigjenda sem leigir félagslegt 
leiguhúsnæði hjá sveitarfélögum. Samkvæmt núgildandi lögum og reglugerðum er hins vegar 
um að ræða sömu tekju- og eignamörk fyrir framangreindan hóp og alla aðra leigjendur sem 
falla undir lög um almennar íbúðir.

Áður en lög um almennar íbúðir nr. 52/2016 tóku gildi var leiguhúsnæði á vegum velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar m.a. flármagnað á grundvelli lánveitinga skv. 3. tl. 1. mgr. 15. gr. laga um 
húsnæðismál nr. 44/1998 og reglugerðar nr. 1042/2013 um lánveitingar til íbúðalánasjóðs til 
sveitarfélaga, félaga og félagasamtaka sem ætlaðar eru til byggingar eða kaupa á 
leiguíbúðum. Frá því að lög um almennar íbúðir tóku gildi hefur hins vegar verið farið að þeim 
lögum sem og reglugerð nr. 555/2016 um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, 
húsnæðissjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir, hvað varðar Qármögnun.

Við gildistöku laga um almennar íbúðir var gerð breyting á 1. mgr. 37. gr. laga um húsnæðismál 
nr. 44/1998 og er hún nú svohljóðandi:

Akvœói 10. gr. laga um almennar íbúðir nm tekju- og eignamörk skulu gilda um tekju- og 
eignamörk leigjenda íbúóa sem veitt hefur verið lán til og eingöngu eru œtlaðar tilgreindum hópi 
leigjenda sem eru undir ákveðnum tekju- og eignamörkum.

í framangreindu felst að allt félagslegt leiguhúsnæði á vegum Reykjavíkurborgar tekur mið af 
tekju- og eignamörkum leigjenda íbúða eins og þau koma fram í 10. gr. laga um almennar íbúðir 
nr. 52/2016. í 6. -  8. mgr. 10. gr. segir:

Arstekjur leigjenda almennra íbúða við upphaf leigu skulu ekki nema hœrri jjárhœð en
5.345.000 kr. fyrir hvern einstakling en 7.484.000 kr. jyrir hjón og sambúðarfólk Við þá fjárhœð bœtast
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1.336.000 kr.fyrir hvert barn eóa ungmenni að 20 ára aldri sem býr á heimilinu. Með tekjum er í lögum 
þessum átt vió allar tekjur skv. II. kafla laga um tekjuskatt samkvæmt skattframtali síðasta árs, staðfestu 
a f ríkisskattstjóra, að teknu tilliti til frádráttar skv. 1., 3., 4. og 5. tölul. A-liðar 1. mgr. og 2. mgr. 30. 
gr. ogfrádráttar skv. 31. gr. sömu laga.

Samanlögð heildareign leigjenda almennra íbúða að fi'ádregnum heildarskuldum við upphaf 
leigu, með vísan til 72.-75. gr. laga um tekjuskalt samkvœmt skattframtali síðasta árs, staðfestu a f 
ríkisskattstjóra, skal ekki nema hœrri fjárhœð en 5.769.000 kr.

Fjárhœðir skv. 6. og 7. mgr. koma til endurskoðunar ár hvert meó tilliti til þróunar launa, 
verðlags og efnahagsmála og skulu vera i heilum þúsundum króna. Þegar framangreind skilyrði leiða 
til þess aó fjárhœðir skv. 6. og 7. mgr. hœkka skal ráóherra breyta þeim með reglugerð.

Fjárhæðir samkvæmt 10. gr. laga um almennar íbúðir nr. 52/2016 taka breytingum samkvæmt 
reglugerð um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæðissjálfseignarstofnanir og almennar 
íbúðir nr. 555/2016. Síðasta breyting á reglugerð nr. 555/2016 var gerð með reglugerð nr. 
156/2019 þann 11. febrúar sl. og voru tekju- og eignamörk þá hækkuð (og hafa gildandi 
fjárhæðir verið færðar inn í lagatextann hér að ofan). Þar á undan var síðast gerð breyting á 
tekju- og eignamörkum þann 29. nóvember 2017.

f frumvarpi til laga að breytingu á lögum um almennar íbúðir, nr. 52/2016, eru lagðar til 
breytingar á Ijárhæðum 6. og 7. mgr. 10. gr. og í því felst að tekju- og eignamörk eru hækkuð 
Við slíka breytingu yrði orðalag 6. og 7. mgr. 10. gr. eftirfarandi:

Arstekjur leigjenda almennra íbúða við upphaf leigu skulu ekki nema hœrri fiárhœð en
6.420.000 /a\ fyrir hvern einstákling en 8.988.000 kr. fyrir hjón og sambúðarfólk. Viö þá fiárhœð bœtast
1.605.000 kr. fyrir hvert barn eóa ungmenni að 20 ára aldri sem býr á heimilinu. Með tekjum er í lögum 
þessum átt við allar tekjur skv. II. kafla laga um tekjuskatt samkvœmt skattframtali síðasta árs, staðfestu 
a f ríkisskattstjóra, að teknu tilliti til frádráttar skv. 1., 3., 4. og 5. tölul. A-liðar 1. mgr. og 2. mgr. 30. 
gr. og frádráttar skv. 31. gr. sömulaga.

Samanlögð heildareign leigjenda almennra íbúða að firádregnum heildarskuldum við upphaf 
leigu, með vísan til 72.-75. gr. laga um tekjuskatt samkvæmt skattfi'amtali síðasta árs, staðfestu a f 
ríkisskattstjóra, skal ekki nema hœrrifiárhœð en 6.930.000 kr.

Með vísan til alls framangreinds telur velferðarsvið rétt að koma því á framfæri að nauðsynlegt 
er að sérstök tekju- og eignamörk séu fyrir þann hóp sem leigir félagslegt leiguhúsnæði hjá 
sveitarfélögum. Það veldur vissri skekkju að sömu tekjumörk séu fyrir leigjendur félagslegs 
leiguhúsnæðis hjá sveitarfélögum og alla aðra leigjendur sem falla undir lög um almennar 
íbúðir. Slíkt felur í sér að allir einstaklingar sem falla undir framangreind tekju- og eignamörk 
geta, að öðrum skilyrðum uppfylltum, átt rétt á félagslegu leiguhúsnæði frá sveitarfélagi. Ekki 
er talið að það sé í samræmi við upphaflegan tilgang með lögum um almennar íbúðir.

Með vísan til þeirrar hækkunar á tekju- og eignamörkum sem fram koma í umræddum drögum 
að frumvarpi felst að árstekjur einstaklinga mega vera allt að 6.420.000 kr. (eða 535.000 kr. á 
mánuði), árstekjur hjóna og sambúðarfólks mega vera allt að 8.988.000 kr. (eða 749.000 kr. á 
mánuði), auk þess sem fyrir hvert barn/ungmenni að 20 ára aldri sem býr á heimilinu bætist við
1.605.000 kr. (eða 133.750 kr. ámánuði). í þessu samhengi er rétt að benda á að í j á r h a g s a ð s t o ð  

frá Reykjavíkurborg til einstaklings getur, frá 1. janúar nk., að hámarki numið 207.709 kr. á
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mánuði og 332.334 kr. til hjóna/sambúðarfólks. Þá nemur örorkulífeyrir einstaklinga sem búa 
einir (miðað við 100% örorku) rúmum 300.000 kr. á mánuði auk þess sem 
grunnatvinnuleysisbætur miðað við 100% bótarétt eru 279.720 kr. á mánuði. Til viðmiðunar 
má nefna að samkvæmt kjarasamningi SA og VR frá 3. apríl 2019 nema lágmarkslaun fyrir 
fullt starf 317.000 kr. á mánuði. Framangreindir hópar eru þeir sem helst hafa átt kost á 
félagslegu leiguhúsnæði hjá Reykjavíkurborg og sé miðað við þau tekjumörk sem fram koma í 
frumvarpsdrögunum er ljóst að töluvert fleiri geti átt rétt á félagslegu leiguhúsnæði frá 
sveitarfélaginu, séu önnur skilyrði einnig uppfyllt.

Þrátt fyrir að orðalag laganna sé á þann veg að kveðið sé á um að „ árstekjur leigjenda [...]  skuli 
ekki nema hœrriJjárhæð en [ .. .] “ þá er erfitt fyrir sveitarfélögin að víkja frá þeirri fjárhæð sem 
lögin kveða á um. Sé slíkt gert þarf að vera unnt að rökstyðja það á skýran hátt, auk þess sem 
málefnalegar ástæður verða að liggja þar að baki. Æskilegra er að lögin sjálf feli í sér sérstök 
viðmið hvað varðar tekju- og eignamörk leigjenda félagslegs leiguhúsnæðis hjá sveitarfélögum 
t.d. í formi ákveðinnar prósentutölu af almennum viðmiðum laganna.

Virðingarfyllst,

f.h. velferðarsviðs Reykjavíkurborgar,

lögfræðingur
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