
 
 
Þörf á brýnum úrræðum í húsnæðismálum 
Alþýðusambandið hefur alla tíð barist fyrir úrræðum í húsnæðismálum tekjulágra fjölskyldna og 
einstaklinga og fyrsti árangur þeirra baráttu birtist við stofnun verkamannabústaðakerfisins upp úr þar 
síðustu aldamótunum. Verkamannabústaðakerfið var lagt niður í upphafi þessarar aldar og síðan hefur 
ASÍ því miður talað um þessi mál fyrir daufum eyrum stjórnmálamanna, sem lagt hafa ofuráherslu á 
sjálfseignastefnu í húsnæðismálum og aðstoð hins opinbera í formi vaxtabóta, sem þó hafa tekið miklum 
skerðingum vegna tekna og smávægilegrar eignamyndunar. Á ársfundi ASÍ haustið 2008 voru áherslur 
sambandsins áréttaðar og bent á mikilvægi þess að koma hér aftur á félagslegu leiguhúsnæðiskerfi. Enda 
augljóst að fjöldi fjölskyldna væri og myndi vera í verulegum og auknum húsnæðisvanda í kjölfar 
hrunsins. 
 
Eftir áralangt úrræða- og aðgerðaleysi stjórnvalda lagði ASÍ fram fullmótað lagafrumvarp og ítarlega 
útfærslu á nýju félagslegu leiguíbúðakerfi að danskri fyrirmynd. Þar var gert ráð fyrir beinni niðurgreiðslu 
ríkis og sveitarfélaga að því umfangi sem myndi duga til að gera leiguna ódýrari fyrir tekjulágar 
fjölskyldur. Tillögunni var víðast vel tekið af hagsmunaaðilum en komst engu að síður ekki á dagskrá 
stjórnmálanna fyrr en aðildarfélög ASÍ settu hana á oddinn við gerð síðustu kjarasamninga í maí 2015. 
Settar voru fram beinar kröfur á stjórnvöld um verulega fjármuni í úrræði í húsnæðismálum, einkum 
félagslegt leiguíbúðakerfi og hækkun húsaleigubóta til jafns við vaxtabætur, þannig að ekki yrði 
mismunað milli þeirra sem kaupa og þeirra sem leigja íbúðarhúsnæði. 
 
Í kjölfarið fór fram víðtækt samráð milli aðila vinnumarkaðar, stjórnvalda og sveitarfélaganna um 
útfærslu á nýju félagslegu leiguíbúðakerfi sem að verulegu leiti tekur mið af góðri reynslu Dana af slíku 
kerfi. Niðurstaða náðist snemma í haust um breytingar á lögum um húsnæðisbætur til verulegrar 
hækkunar og um ný heildarlög um nýtt félagslegt leiguíbúðakerfi, svokölluð almenn íbúðafélög. Hvoru 
tveggja eru lykilforsendur þess að hægt verði að hefja byggingu og rekstur leiguíbúða fyrir tekjulágar 
fjölskyldur og einstaklinga, þar sem leiga yrði u.þ.b. 20% af tekjum þessara fjölskyldna. 
 
Miðstjórn ASÍ ákvað í tilefni af 100 ára afmæli sambandsins nú í mars að standa fyrir stofnun almenns 
íbúðafélags,  leggja því til 10 mill.kr. í stofnfé og leita jafnframt til sinna aðildarfélaga um að tryggja þessu 
félagi allt að 100 mill.kr. víkjandi lán til fimm ára til að tryggja nauðsynlega rekstrarfjármögnun þar til 
félagið verður sjálfbært. Ennfremur hefur stjórn BSRB ákveðið að heiðra ASÍ á aldarafmæli þess með því 
að leggja þessu félagi til 1 mill.kr. í stofnfé. Það var jafnframt ánægjulegt að geta undirritað á afmælisdegi 
ASÍ þann 12. mars sl., viljayfirlýsingu með Reykjavíkurborg, þar sem borgin mun úthluta almenna 
íbúðafélaginu 1000 lóðum á næstu fjórum árum til bygginga almennra leiguíbúða vítt og breytt um 
borgina. Þó ASÍ hafi lagt af stað í þessa vegferð með Reykjavíkurborg er ljóst að sambandið mun beita sér 
fyrir því að umrætt félag starfi á landsvísu. 
 



Í kjölfarið hafa fjölmörg sveitarfélög óskað eftir viðræðum við ASÍ um samstarf um lausnir í 
húsnæðismálum. Það er að vonum, því húsnæðisvandi tekjulágra fjölskyldna hvílir þungt á 
sveitarfélögunum og með samkomulagi um veruleg stofnframlög frá ríki og sveitarfélögunum sjálfum 
munu skapast tækifæri til þess að takast af alvöru á við húsnæðisvanda tekjulágra fjölskyldna.  
 
Ljóst er að miklar tafir hafa þegar orðið á framgangi þessara frumvarpa sem í reynd hefur framkallað 
forsendubrest í kjarasamningum ASÍ og SA þar sem ríkisstjórnin hefur ekki staðið við sín fyrirheit um að 
afgreiða þau fyrir lok febrúar.  Þar sem frumvörpin voru þegar komin í gegnum kostnaðarmat 
fjármálaráðuneytis, afgreidd í ríkisstjórn og þingflokkum stjórnarflokkanna, lögð fram á Alþingi og flutt af 
ráðherra húsnæðismála ákvað samninganefnd ASÍ að fresta viðbrögðum við þessum forsendubresti til 
febrúar á næsta ári í trausti þess að Alþingi afgreiði þessi mál sem fyrst. Bæði frumvörpin eru nú til 
meðferðar hjá Velferðarnefnd Alþingis og ljóst að ekkert verður hægt að aðhafast í undirbúningi að 
byggingu þessara 1000 íbúða hér í Reykjavík né fjölda annarra íbúða vítt og breitt um landið fyrr en þau 
verða afgreidd. Boltinn er því hjá Alþingi og ríkisstjórn og er í reynd prófsteinn á það, hvort almennt 
launafólk geti treyst því að stjórnvöld standi við þau loforð sem gefin eru í tengslum við gerð 
kjarasamninga. Reynist svo ekki vera mun það óhjákvæmilega hafa afleiðingar.  


