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ERINDISBRÉF 
um innleiðingu húsnæðissáttmála 

 

Ábyrgðaraðili: 
Borgarstjóri 

Inngangur: 
Á fundi borgarráðs 5. janúar 2023 var samþykkt samkomulag Reykjavíkurborgar, 
Innviðaráðuneytisins og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um aukið framboð 
íbúðarhúsnæðis 2023-2032 í Reykjavík og fjármögnun uppbyggingar hagkvæmra íbúða og 
félagslegs húsnæðis. Þar er boðað til áframhaldandi stórátaks í húsnæðismálum í Reykjavík, 
bæði varðandi aukið framboð íbúða og aukna hlutdeild húsnæðis sem er byggt á félagslegum 
grunni. Samkomulagið er gert á grundvelli rammasamnings ríkisins og sveitarfélaganna, 
dagsettur 12. júlí 2022 og samningsmarkmiða borgarinnar sem lögð voru fyrir borgarráð 1. 
september 2022. Markmið samkomulagsins er að auka framboð nýrra íbúða til að mæta 
fyrirsjáanlegri þörf ólíkra hópa samfélagsins á næstu 10 árum, auka fyrirsjáanleika á 
húsnæðismarkaði, skapa betri grundvöll ákvarðanatöku og að draga úr sveiflum á 
byggingarmarkaði.   

Hlutverk: 
Að innleiða samkomulagið um aukið framboð íbúðarhúsnæðis 2023-2032 af hálfu 
Reykjavíkurborgar líkt og kveðið er á um í samkomulaginu við Innviðaráðuneytið og Húsnæðis- 
og mannvirkjastofnun. Jafnframt verði haft til hliðsjónar úthlutunaráætlun Reykjavíkurborgar, 
húsnæðisáætlun, ársfjórðungsskýrslur, húsnæðisfundur borgarstjóra, borgarvefsjá og önnur 
gögn sem koma að gagni. 

Helstu verkefni/viðfangsefni: 

• Forgangsraða, áfangaskipta og fylgja eftir og innleiða samkomulagið um aukið 
framboð íbúðarhúsnæðis samkvæmt samningi. 

• Hafa yfirlit yfir lykilverkefni bæði gagnvart innri og ytri hagsmunaaðilum. 
• Meta á heildrænan hátt áhrif uppbyggingar, aukins vaxtarhraða og félagslegs 

húsnæðisstuðnings, sbr, markmið samkomulagsins, á fjárfestingarþörf og 
uppbyggingu þjónustu og skoða þær niðurstöður í samhengi við lögbundna gjald- og 
tekjustofna sveitarfélaga. Kveðið er á um að slík greining verði unnin (sjá gr. 7) í 
kjölfar gildistöku samkomulagsins. Í slíku mati þarf að horfa sérstaklega til reksturs og 
fjárfestinga borgarinnar en einnig þarf að horfa til þjóðhags- og umhverfislegra 
sjónarmiða. Endurmeta þarf árlega hvort forsendur slíkrar greiningar hafi breyst. 

• Vinna með HMS að næsta áfanga að verkefninu Hagkvæmt húsnæði og fyrstu 
kaupendur og Grænt húsnæði. Verklag verði skilgreint og samræmdir mælikvarðar. 

 

 
  



 
Starfshópinn skipa: 
Haraldur Sigurðsson deildarstjóri, USK, formaður 
Óli Örn Eiríksson, teymisstjóri atvinnu- og borgarþróunarteymis SBB 
Sonja Wiium, lögfræðiteymi SBB 
Ívar Örn Ívarsson, teymisstjóri lögfræðiteymis SBB 
Borghildur Sölvey Sturludóttir, deildarstjóri, USK 
 
Til ráðgjafar og samstarfs: 
Með starfshópnum starfar bakhópur sviðsstjóra og sérfræðinga. Starfshópurinn leiti einnig 
ráðgjafar innan og utan borgarkerfis hjá aðilum með sérþekkingu á viðfangsefninu eftir því 
sem við á. 
  
Starfstímabil: 
Frá 12. janúar 2023 til og með 31. desember 2032. 

 

Reykjavík, [dags.] 
 
 
 
 
 

Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri 

 
Hjálagt: 
Samkomulag um aukið framboð íbúðarhúsnæðis 2023-2032 og fjármögnun uppbyggingar hagkvæmra íbúða og 
félagslegs húsnæðis 
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