
 

Leiguhúsnæði álitin skammtímalausn  

Sú staða er uppi á húsnæðismarkaði að fá eða engin úrræði eru í boði fyrir tekjulágar fjölskyldur. Stór 

hluti þessa hóps býr við allt of háan húsnæðiskostnað og viðvarandi óöryggi um stöðu sína á 

húsnæðismarkaði. Leiguhúsnæði hefur alla jafnan verið álitin skammtímalausn fremur en varanlegt 

húsnæðisúrræði þar sem séreignastefnan hefur lengsta af verið ríkjandi hér á landi. Margir hafa þó ekki 

annarra kosta völ en að vera á leigumarkaði og þarf því að búa til öruggt umhverfi fyrir þær fjölskyldur. 

Tæplega fimmtungur leigjenda greiða 40% eða meir af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæði og hefur sá 

hópur farið hækkandi undanfarin ár. Leigjendum hefur almennt fjölgað mjög mikið, eða um 85% 

undanfarin áratug. Margir þeir sem misstu húsnæði sitt í kjölfar efnahagshrunsins fóru á leigumarkað. 

Skuldaleiðréttingaraðgerðir stjórnvalda sem fylgdu í kjölfarið, þar sem 80 milljörðum af almannafé var 

varið til niðurgreiðslu á skuldum fasteignaeigenda, náðu ekki til leigjenda eða tekjulágra heimila á 

húsnæðismarkaði. Það er því löngu tímabær þörf á að stjórnvöld sinni þessum hóp líka. 

Það er ljóst að tekjulægri fjölskyldur eru mun líklegri til að vera á leigumarkaði. Árið 2014 bjuggu 

rúmlega 40% fjölskyldna í lægsta tekjufimmtungi í leiguhúsnæði samanborið við 9% í efsta fimmtungi. 

Tæplega 30% barna í fjölskyldum sem bjuggu í leiguhúsnæði árið 2013 bjuggu undir lágtekjumörkum, 

en hár húsnæðiskostnaður sem fylgir hinum almenna leigumarkaði kemur vissulega niður á 

uppeldisskilyrðum barna. Ný skýrsla UNICEF um börn sem líða efnislegan skort leiðir í ljós talsverða 

breytingu til hins verra á stöðu þeirra barna sem eiga foreldra sem búa í leiguhúsnæði. Árið 2009 bjuggu 

6,6% barna á leigumarkaði við efnislegan skort en árið 2014 hafði það hlutfall þrefaldast og var komið 

upp í 19%.  

Stjórnvöld og aðrir verða að sameinast um að bæta stöðu tekjulágra heimila á húsnæðismarkaði, ekki 

síst með hagsmuni þeirra barna sem þar búa að leiðarljósi. Markaðurinn einn og sér mun ekki sjá til 

þess að staða þessa hóps batni. Sú staða sem nú er uppi eykur hættuna á fjárhagslegum og félagslegum 

vanda og því að einsleitur hópur safnast saman í ákveðnum hverfum í samræmi við það húsnæðisverð 

sem þar er að finna. Stjórnvöld verða að grípa inn í og tryggja að unnt verði að byggja upp úrræðin sem 

skapa öryggi og viðráðanlegan húsnæðiskostnað, samfélaginu öllu til hagsbóta.  
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