
 

Ný húsnæðisstefna 

Nýverið skilaði samráðshópur um húsnæðisstefnu af sér tillögum sínum til velferðaráðherra en í hópnum, 

sem skipaður var af ráðherranum í haust, áttu sæti fulltrúar fjölmargra hagsmunaaðila þar á meðal 

Alþýðusambands Íslands.  

Meginniðurstöður samráðshópsins eru þær að grundvallarmarkmið húsnæðisstefnunnar skuli vera að 

tryggja landsmönnum húsnæðisöryggi auk þess sem húsnæðisstefna á að stuðla að félagslegri 

samheldni og efnahagslegum stöðugleika. Lögð er áhersla á að nauðsynleg forsenda þess að hægt sé 

að taka stefnumarkandi ákvarðanir um húsnæðismál sé að fyrir liggi greinagóðar upplýsingar um stöðu 

og þarfir á húsnæðismarkaði á hverjum tíma en þar hefur skort nokkuð á fram að þessu. Hópurinn leggur 

sömuleiðis fram tillögur að því hvernig stjórnvöld geta náð markmiðum húsnæðisstefnunnar og telur 

hópurinn mikilvægt að auka jafnræði milli búsetuforma og fjölga valkostum á húsnæðismarkaði.  

Ein veigamesta tillagan til að stuðla að því er endurskoðun á húsnæðisstuðningskerfum hins opinbera 

sem miðar að því að taka upp eitt samræmt kerfi húsnæðisbóta á forræði ríkisins, í stað núvarandi 

húsaleigu- og vaxtabóta. Bæturnar verði samtímagreiðslur sem séu óháðar búsetuformi og taki tillit til 

fjölda heimilismanna, tekna, húsnæðiskostnaðar og eigna umfram hæfilegt húsnæði. Alþýðusambandi 

hefur lengi talað fyrir slíku fyrirkomulagi, talið það skilvirkari leið til stuðnings og tryggja betur jafnræði milli 

þeirra sem eiga og leigja húsnæði en nú er. Samráðshópurinn leggur til að húsnæðisbæturnar verði 

teknar upp á árinu 2013 þannig nægur tími gefist til undirbúnings en við útfærslu kerfisins leggur ASÍ ríka 

áherslu á að tryggt verði að umfang stuðningsins verði með þeim hætti að húsnæðiskostnaður af 

hæfilegu íbúðarhúsnæði sé öllum heimilum viðráðanlegur. Þar sem stuðningur hins opinbera við þau 

heimili sem eru á leigumarkaði er nú mun minni en til þeirra sem búa í eigin húsnæði lagði ASÍ einnig 

mikla áherslu á að hækka þurfi tekjuskerðingarmörk húsleigubóta nú þegar til að tryggja að bæturnar nái 

til fleiri heimila og gagnist einnig lágtekjufólki á vinnumarkaði.   

Þá leggur samráðshópurinn til að rekstargrundvöllur almennra leigufélaga og 

húsnæðissamvinnufélaga, sem bjóða upp á búseturétti, verði treystur m.a. með endurskoðun á löggjöf 

um rekstrarumhverfi þeirra og lánsfjármögnun auk þess sem endurskoða þarf lög um 

húsnæðissamvinnufélög og húsaleigulög. Einnig er lagt til að hlutverk ríkisins á húsnæðislánamarkaði 

verði endurskoðað þannig félagslegum markmiðum verði náð en samhliða stuðlað að efnahagslegum 

stöðugleika. Til þess að tryggja framboð af fjölbreyttu húsnæði í samræmi við þarfir landsmanna er 

sömuleiðis lagt til að ríkisstjórn innleiði húsnæðisstefnu sína með húsnæðisáætlun sem verði hluti af 

landsskipulagsstefnu og sveitarfélögum verði gert að taka mið af við gerð skipulagsáætlana.  

Tillögur samráðshópsins eru nú í höndum velferðarráðherra sem mun fara yfir þær og ákvarða næstu 

skref. Mikilvægt er að stjórnvöld nýti þá stefnumótun sem hér hefur verið unnin í samráði við fjölmargra 

aðila. Hefja þarf nú þegar vinnu við nánari útfærslu og framkvæmd tillagnanna og er lykilatriði að sú vinna 

fari einnig fram í sem bestu samráði og í samvinnu við hagsmunaaðila.  
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