
sþ. 1023. Nefndarálit
um till. til þál. um endurskoðun á húsaleiguvísitölu.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt till. á þrem fundum. Boðaði hún til sín kauplagsnefnd
og menn úr stjórn Fasteignaeigendafélags Reykjavíkur og ræddi málið við báða
þessa aðila. Af umræðunum upplýstist, að kauplagsnefndin hefði jafnan verið
fús til þess að taka til athugunar sérhverjar upplýsingar, sem fram væru bornar af
fasteignaeigendafélaginu eða öðrum til sönnunar því, að breyta bæri grundvelli húsa-
Ieiguvísítölunnar, og jafnframt að gera breytingar á henni til leiðréttingar, ef sýnt
þætti, að þess væri þörf, -- en hingað til hefðu þessir aðilar ekki getað fært fram
nein slík gögn, þótt margoft hefl'Si verið um þau heðið. Taldi nefndin, að grund-
völlurinn hefði aldrei verið sterkur frá upphafi, m. a. vegna þess, hve erfitt væri að
safna gögnum um réttan viðhaldskostnað. Hún væri þó engan veginn mótfallin því,
að athugun færi fram á ný, en teldi, að þetta mundi ekki raska mikið vísitölunni,
þar sem verðsveiflur á viðhaldi hefðu aðeins áhrif á 15% af leigutekjunum. Viðhalds-
vísitalan væri nú 338 á móti 100 árið 19:19 og hlutföllin milli vinnu og efnis 58,7W
og 41,3% á móti 45% og 55% 1939. Væri húsaleiguvísitalan þennan ársfjórðung
reiknuð út eftir þessum tölum. Fulltrúar fasteignaeigendafélagsins litu svo á, að rétt
mundi vera, að viðhaldskostnaður 1939 hefði verið um 15% af leigutekjum húss, en
með því að byggingarkostnaður allur hefði að minnsta kosti sexfaldazt og hlutföll
milli vinnu og efnis væru nú 70% og 30% að þeirra áliti, ætti viðhaldsvísitalan að
vera ::lðminnsta kosti 600, en ekki 3:38.

Nefndin Iítur svo á að fengnum þessum upplýsingum, að ljóst sé, að grundvöllur
fyrir útreikningi á húsaleigu vísitölu verði ekki fundinn á þann eina hátt að reikna
út, hve mikið byggingarkostnaður húsa hefur hækkað, heldur verði og að koma til
engu síður raunverulegt viðhald húsa greitt af húseigendum sjálfum. Hafa húseig-
endur einir skilyrði til þess að leggja slík gögn frum. Og með því að kauplags-
nefnd hefur tjáð sig fúsa til þess að endurskoða grundvöll vísitölunnar að fengnum
slíkum gögnum frá húseigendum og breyta henni til leiðréttingar, ef sýnt þykir, að
þess sé þörf, sér nefndin ekki, að þörf sl" frekari aðgerða, og leggur því til, að málið
verði afgreitt með svo hljóðandi

HÖKSTUDDHI DAGSKRÁ:
Með þvi að upplýsi er, að kauplagsnefnd er fús til þess að taka til athugunar

á ný grundvöll húsaleiguvisitölunnar að fengnum gögnum frá húseigendum um við-
haldskostnað. er þeir sjálfir hafi greitt, og breyta honum til leiðréttingar, ef sýnt
er, að slíkt sé nauðsynlegt, þykir Alþingi ekki ástæða til frekari aðgerða og tekur
því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 2. febr. 1945.
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