
Nd. 300. Nefndarálit
um frv. til. 1. 11111 húsaleigu.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur fengið til athugunar eftirfarandi frv. varðandi húsnæðismál, önn- 
ur en frv. það, sem greinir í fyrirsögn nál.:

Frv. til. 1. um breyt. á 1. nr. 106 1941, um húsaleigu, og 1. nr. 126 1941, um viðauka 
við og breytingu á þeim lögum (34. mál).

Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 106 8. sept. 1941, urn húsaleigu (39. mál).
Frv. til 1. um ráðstafanir til þess að tryggja húsnæðislausu fólki húsnæði og um 

stóribúðaskatt (42. mál).
Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 106 8. sept. 1941, um húsaleigu (94. mál). 
Nefndin hefur tekið ýmis ákvæði þessara frv., sem ekki hafa þegar verið tekin 

upp í frv. hæstv. ríkisstjórnar um húsaleigu, upp í brtt. sínar við frv.
Nefndin hefur orðið sammála um að mæla með því, að frv. verði samþykkt með 

nokkrum  breytingum. Einstakir nefndannenn áskilja sér þó að hafa óbundnar hend- 
ur til þess að flytja aðrar breytingartillögur eða fylgja breytingartillögum, sem fram 
kunna að koma.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 1. gr.

a. Aftan við 2. mgr. bætist: Svo skal og leigusala, er sjálfur býr í húsi annars, 
undir söniu kringumstæðum, heimilt að skipta á ibúð við leigutaka í húsi sinu, 
enda samþykki leigusali hans skiptin.

b. Orðið ,,(fasteignam atsnefnd)“, sein kemur l'yrir á fimm stöðum í greininni, 
falli burt.

2. Við 2. gr. Orðið „(fasteignam atsnefnd)“ í lok gr. falli niður.
3. Við 3. gr.

a. Á eftir orðunum „heimilisföstum innanhéraðsm önnuin“ í 1. mgr. komi: al- 
þingismönnum og nemendum i fösturn skólum.

b. Orðið „(fasteignam atsnefnd)“, sem kemur fyrir á þrem stöðum í gr., falli 
niður.

4. Við 4. gr. Orðið „(fasteignam atsnefnd)“ á þrem stöðum í gr. falli niður.
5. Við 5. gr. Greinina skal orða svo:

Húsaleigunefnd er heimilt að taka til umráða auðar íbúðir og ráðstafa þeim 
til handa húsnæðislausu innanhéraðsfólki, enda komi fullt endurgjald fyrir. A 
sama hátt er húsaleigunefnd heimilað að taka til sinna uinráða annað ónotað 
húsnæði og útbúa það til íbúðar.

Bæjar- og sveitarstjórn getur, þegar alveg sérstaklega stendur á, ákveðið að 
taka til ráðstöfunar handa húsvilltu fólki tiltekna hluta af íbúðarhúsnæði, sem 
afnotahafi getur, að mati húsaleigunefndar, án verið og unnt er að skipta úr. 
Veita skal afnotahafa ibúðar minnst 3 daga frest áður en fólki er ráðstafað í 
hluta af ibúð hans, til að ráðstafa því sjálfur til húsnæðislausra innanhéraðs- 
manna.



Húsaleigunefnd annast framkvæmd þessara mála eftir fyrirm ælum  hlutað- 
eigandi bæjar- og sveitarstjórnar. Bæjar- og sveitarstjórnir geta, ef þörf þykir 
og í samráði við húsaleigunefnd, sett reglugerð, er félagsmálaráðherra staðfestir, 
um framkvæmd þeirra mála, er um getur í þessari grein. í reglugerð skal meðal 
annars tilgreina hám ark þess húsnæðis, sern fjölskylda má nota, án þess að taka 
megi hluta þess. Nú er tekinn hluti af íbúðarhúsnæði og afnotahafi telur rétti 
sínum hallað, getur hann þá skotið máli sinu til bæjar- eða sveitarstjórnar, sem 
leggur fullnaðarúrskurð á deiluatriðið.

Taki húsaleigunefnd húsnæði leigunámi skv. ákvæðum þessarar gr„ ákveður 
hún leiguupphæð, leigutíma og annað það, sem þörf þykir að taka ákvörðun um 
og málsaðilar koma sér ekki saman um. Ú rskurður nefndarinnar um þessi atriði, 
að undanteknu m atinu á leiguupphæð (sbr. 2. mgr. 11. gr.), er fullnaðarúrskurður.

Hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóður ábyrgist greiðslu fyi’ir húsnæði, sem 
tekið er samkvæmt þessari lagaheimild, svo og greiðslu skaðabóta fyrir spjöll ú 
hinu leigunumda, er leigutaki eða fólk á hans vegum telst eiga sök á.

6. Við 6. gr. Orðið „(fasteignam atsnefnd)“ á tveim stöðum í gr. falli niður.
7. Við 7. gr. Orðið „(fasteignam atsnefndar)“ falli niður.
8. Við 9. gr. Greinina skal orða svo:

I bæjarfélögum og þorpum utan Reykjavíkur skulu húsaleigunefndir skip- 
aðar 3 mönnum. Af þeim kýs viðkomandi bæ jarstjórn eða hreppsnefnd 2 menn, 
en félagsmálaráðherra skipar þann þriðja, og er hann form aður nefndarinnar. 
Varamenn skulu skipaðir á sama hátt.

I sveitum annast úttektarm enn ásamt hreppsnefndaroddvita þau störf, sem 
með lögum þessum eru falin húsaleigunefndum.

9. Við 10., 11. og 12. gr. Orðið „(fasteignam atsnefnd)“, sem kemur fyrir á fjórum 
stöðum í þessum greinum, falli niður.

10. Á eftir 14. gr. kemur ný (15.) gr, svo hljóðandi (og breytist greinatalan á eftir 
skv. þ v í) :

Þegar eftir gildistöku þessara laga skal húsaleigunefnd — af sjálfsdáðum 
— meta leigu eftir öll herbergi í gistihúsum i umdæmi sínu. Um framkvæmd 
þessa mats og birtingu herbergjaverðs skal ákveðið með reglugerð, er félags- 
m álaráðherra setur.

Alþingi, 28. jan. 1943.
Garðar Þorsteinsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Áki Jakobsson, 
form., með fyrirvara. fundaskr. frsm.

Jörundur Brynjólfsson. Gunnar Thoroddsen,
með fyrirvara 

um brtt. við 5. gr. frv.


