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Tillaga 
 

Viðtakandi:  Velferðarráð 

 

Sendandi:  Regína Ásvaldsdóttir, sviðsstjóri 
 

Efni tillögu: Hækkun á tekju- og eignaviðmiðum sérstaks húsnæðisstuðnings 

 

Lagt er til að samþykktar verði eftirfarandi breytingar, frá 1. janúar 2021, á 

neðangreindum fjárhæðum sem fram koma í 5. gr. reglna Reykjavíkurborgar um 

sérstakan húsnæðisstuðning: 

 

Einnig er lögð til breyting á 3. gr. 6. lið um að samanlagðar eignir umsækjanda og 

annarra heimilsmanna 18 ára og eldri nemi ekki hærri fjárhæð en 6.186.000 kr. í 

lok næstliðins árs. 

 

Hækkanir eru til samræmis tekju- og eignaviðmiðum í leiðbeiningum frá 

Félagsmálaráðuneyti til sveitarfélaga um framkvæmd sérstaks 

húsnæðisstuðnings. Samkvæmt tillögu hækka tekjumörk  um 3,6% og eignamörk 

um 7,23% á milli ára. 

 

Greinargerð: 
Reglur Reykjavíkurborgar um viðmið fjárhæða fyrir sérstakan húsnæðisstuðning taka 

mið af leiðbeiningum Félagsmálaráðuneytisins fyrir sveitarfélög um framkvæmd 

sérstaks húsnæðisstuðnings. Þann 21. desember 2020 uppfærði félags- og 

barnamálaráðherra viðmiðunarfjárhæðir í leiðbeiningunum. Breytingar á 

viðmiðunarfjárhæðum í reglum Reykjavíkurborgar munu fela í sér að frítekjumörk 

hækka um 3,6% og eignamörk um 7,23% og gilda þær breytingar frá 1. janúar 2021.  

Fjöldi heimilis-

manna 

Neðri tekjumörk 

á ári  

Efri tekjumörk á 

ári  

Neðri tekjumörk 

á mánuði 

Efri tekjumörk 

á mánuði 

1 4.165.730 5.207.163 347.144 433.931 

2 5.509.514 6.886.893 459.126 573.908 

3 6.450.163 8.062.704 537.514 671.892 

4 eða fleiri 6.987.676 8.734.595 582.307 727.883 



 

 

 

Samkvæmt reglugerð nr. 1341/2020 um húsnæðisbætur munu viðmiðunarmörk hækka 

til samræmis við hækkun á framfærsluviðmiði almannatrygginga. Með því móti munu 

lífeyrisþegar almannatrygginga njóta óskertra húsnæðisbóta. 

 

Ef viðmiðunarmörk sérstaks húsnæðisstuðnings verða hækkuð að sömu fjárhæð mun 

það leiða til kostnaðarauka sem gæti numið 50 mkr. á ársgrunni, þ.e. ef miðað er við 

raungögn í nóvember 2020. Er þá tekið tillit til þeirra sem hafa áður fengið fulla 

skerðingu en eiga rétt eftir breytingu. 

 

Í fjárhagsáætlun 2021 er gert ráð fyrir að meðaltali 2.958 greiðslum á mánuði, að 

upphæð 1.049 m.kr. yfir árið. Við mat á fjölda greiðslna á mánuði er tekið mið af 

raunfjölda frá janúar til júlí 2020 að viðbættri fjölgun félagslegra íbúða og 

fólksfjölgun.  

 
Mynd 1: Fjöldi greiðslna sérstakst húsnæðisstuðnings frá jan-okt 2020 

 
 

Síðari hluta árs 2020 hefur orðið aukning á fjölda greiðslna á mánuði og er meðaltal 

síðustu 6 mánuði þ.e. frá maí til október alls 3.078 greiðslur á mánuði eða 120 

greiðslum fleiri en í upphaflegri áætlun. 

 

Mesta aukningin er á almennum leigumarkaði en frá janúar til október hefur fjöldi 

greiðslna á mánuði aukist um 28,5%. 

 
Mynd 2: Fjöldi greiðslna sérstaks húsn.stuðn. frá jan-okt 2020 skipt eftir félagslegri og almennri leigu 

 



 

 

Fjölgun greiðslna á mánuði mun leiða til 49,6 m.kr. aukinnar fjárþarfar á árinu 2021. 

 
Mynd 3: Aukin fjárþörf á árinu 2021 

Áætlun 2021 Reiknuð áætlun 2021 

FJÖLDI Félagslegt Almennt FJÖLDI Félagslegt Almennt 

Meðalfjöldi á mánuði 2020 

(jan-júl) 1.626 1.175 

Meðalfjöldi á mánuði 2020 

(maí-okt) 1.653 1.266 

Fjölgun 2021 125 32 Fjölgun 2021 125 34 

Áætlun 2021 1.751 1.207 Reiknuð áætlun 2021 1.778 1.301 

  Samtals 2.958   Samtals 3.078 

            

UPPHÆÐ Félagslegt Almennt UPPHÆÐ Félagslegt Almennt 

Áætlun 2021  meðalverð á 

mánuði 2020 (jan-júl) 28.200 31.548 

Reiknuð áætlun  meðalverð 

á mánuði 2020 (maí-okt) 28.247 31.812 

Áætlun 2021 592.543.587 456.939.617 Reiknuð áætlun 2021 602.568.336 496.519.113 

  Samtals 1.049.483.204   Samtals 1.099.087.449 

    

   

  

  Fjöldi Upphæð 

  

  

Áætlun 2021 2.958 1.049.483.204 

  

  

Reiknuð áætlun 2021 3.078 1.099.087.449 

  

  

Mismunur 120 49.604.245       

 

 

Alls yrði þá kostnaðarauki á árinu 2021 um 100 m.kr., þ.e. 50 m.kr. vegna fjölgunar 

heimila sem eiga rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi og 50 m.kr. ef viðmiðunarmörk 

eru hækkuð umfram leiðbeiningar um framkvæmd sérstaks húsnæðisstuðnings frá 

Félagasmálaráðuneyti. Kostnaðarauki rúmast ekki innan fjárheimilda velferðarsviðs. 

 

 

 


