
Ed. 508. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á l. nr. 39 7. apríl 1943, um húsaleigu.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Þegar meiri hluti heilbrigðis- og félagsmálanefndar hreyfði því á nef'ndarfundi,
að heilbrigðis- og félagsmálanefnd in tæki að sér að flytja frumvarp til breytinga
á húsaleigulögunum, kom það strax í ljós, að við undirritaðir nefndarmenn vildum
ekki eiga hlut að því enn sem komið er.

Í frumvarpinu, sem meiri hluti nefndarinnar flytur, er lagt til, að niður verði
felldar 1., 2., 10. og 14. gr. húsaleígulaganua, og er aðalefni breytinganna í því
fólgið, að húseigendur megi almennt segja upp leigusamningum um húsnæði. Þetta
er eitt þýðingarmesta ákvæði laganna, og voru þau einskisverð. eftir að hömlur þær,
sem nú eru i lögum á uppsögn leigusamninga, væru niður felldar. Þess vegnu leggj-
um við eindregið til, að frumvarpið verði fellt.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd hefur átt þess kost að kynna sér álit milli-
þinganefndar, er ríkisstjórnin skipaði sumarið 1946 til þess að rannsaka áhrif
húsaleigulaganna og endurskoða þau, ef ástæða þætti til. Nefnd þessi var skipuð
þeim Baldvin Jónssyni héraðsdómslögmanni, Agli Sigurgeirssyni, héraðsdómslög-
manni og Gunnari Þorsteinssyni hæstaréttarmálaflutningsmanni. Áliti skilaði hún
24. febrúar 1947.

Lagði meiri hluti milliþinganefndarinnar, þeir Baldvin Jónsson og Egill Sigur-
geirsson, til, að húsaleigulögunum yrði ekki haggað eins og stæði, en minni hlutinn,
Gunnar Þorsteinsson, taldi hins vegar rétt að breyta þeim.

Í áliti þessarar milliþinganefndar er mikinn fróðleik að finna um, hvaða þýð-
ingu húsaleigulögin hafi að áliti þeirra manna víðs vegar um land, sem mesta kunn-
ugleika ættu að hafa á húsnæðismálunum, hver í sínu héraði. Þykir því rétt að
birta hér nokkurn efnislegan útdrátt úr nefndaráliti þessu.

Milliþinganefndin sendi húsaleigunefndum víðs vegar um land meðal annars
þessa spurningu: Hvaða áhrif teljið þér, að húsaleigulögin hafi haft?

Svörin voru mjög á einn veg, eða að meginefni þannig:
Reykjavík: Lögin hafa að verulegu leyti hindrað hækkun húsaleigu, en einkum

haft áhrif í þá átt að hindra húseigendur í að auka við sig húsnæði, en slíkt hefði
auðvitað leitt til aukinna húsnæðisvandræða.

Hafnarfjörður: Húsaleigulögin hafa komið í veg fyrir, að gömlum leigjendum
væri sagt upp, en við uppsagnir hefði leigan hækkað í flestum tilfellum, og hafa
þau á þessu sviði verkað til stórbóta. Hefðu engar skorður verið reistar við þessu,
hefði hér orðið hreinasta öngþveiti og vandræði. Það er því varhugavert og yrði
til stórrar óþurftar að afnema lögin.

ísafjörður: Ef lögin hefðu ekki verið sett, væri hér fjöldi fólks bókstaflega á
götunni, auk þess sem húsaleiga hefði án nokkurs vafa hækkað stórlega.

Akureyri: Lögin hafa að verulegu leyti hindrað hækkun á húsaleigu og enn
fremur komið nokkuð í veg fyrir húsnæðisvandræði.

Keflavík: Teljum þau hafa haldið niðri húsaleigunni. Auk þess hindra þau,
að fólki sé sagt upp húsnæði. Margir mundu segja upp húsnæði til að bæta við sig
af þeim, sem nú eru betur stæði r en áður.

Stykkishólmur: Lögin hafa talsverða þýðingu, sérstaklega fyrir fátækt fólk.
Þannig voru svörin nálega á einn veg, nema frá Fasteignaeigendafélagi Reykja-

víkur. ÞÓ bárust nokkur óákveðin svör, aðallega frá kauptúnum, þar sem lögin höfðu
aðeins að litlu leyti komið til framkvæmda.

Auk þeirrar spurningar, sem nú hafa verið birt nokkur svör við, sendi milli-
þinganefndin húsaleigunefndunum þessa spurningu og óskaði svars þeirra:



Teljið þér hyggilegt að afnema húsaleigulögin eða breyta þeim, og ef svo er, þá
hvaða breytingar æskilegar?

Svörin við þessari spurningu geta í raun réttri jafnframt talizt svör við efni
þessa frumvarps, sem hér liggur fyrir. Þess vegna telur minni hlutinn sjálfsagt að
gefa háttvirtum alþingismönnum kost á að kynnast meginefni þeirra.

Í svari húsaleigunefndar Reykjavíkur fólst þetta: Ekki fært að afnema lögin
vegna glundroða og öngþveitis, sem af því mundi leiða.

Hafnarfjörður: Væri mjög varhugavert og til stórrar óþurftar að afnema lögin.
Þ9 mætti breyta gamalli grunnleigu til nokkurrar hækkunar.

ísafjörður: Nei, ekki heppilegt enn sem komið er. Mundi verða mikil hætta
á uppsögnum húsnæðis og jafnvel útburði fólks. Jafnframt mætti búast við gífur-
legri hækkun húsaleigunnar .

Siglufjörður svaraði ákveðið neitandi.
Akureyri: Nefndin telur ekki hyggilegt að afnema lögin að svo komnu, þar sem

hún óttast, að skyndilegt afnám þeirra mundi skapa öngþveiti í húsnæðismálum og
valda gífurlegri hækkun á húsaleigu. Réttast mundi vera að afnema þau smám
saman, þegar úr rætist í húsnæðismálum.

Keflavík: Teljum óheppilegt að afnema lögin.
Stykkishólmur: Ekki rétt að afnema lögin, heldur gera t. d. þá breytingu á þeim

að leyfa nokkra hækkun á gömlu húsnæði.
Neskaupstaður einn svaraði því játandi, að rétt væri að afnema lögin.
Það er ekki að undra, þótt meiri hluti milliþinganefndarinnar teldi, að fengn-

um slíkum svörum úr öllum landshlutum, að afnám húsaleigulaganna væri ekki ráð-
legt eins og stæði, enda er niðurstaða þeirra í meginatriðum þessi:

Húsaleigulögin hafa komið í veg fyrir það, að fólki væri sagt upp húsnæði og
það borið út á götuna, en sama húsnæði síðan leigt aftur fyrir miklu hærra verð.
Húsaleigulögin hafa verið sterkasta og haldbezta ráðstöfun hins opinbera til að halda
niðri dýrtíð og verðbólgu.

Það er álit okkar, að enn geti ekki verið um það að ræða að nema burtu allar
takmarkanir á ráðstöfun húseigenda á afnotum húsnæðis.

Enn eru fyrir hendi flestar sömu ástæður, sem leiddu til þess, að lögin voru sett
i upphafi. Og enn eru líka í gildi húsaleigulög í flestum löndum heims. Þá hafa og
húsaleigunefndir allra kaupstaðanna, nema eins, eindregið mælt gegn því, að húsa-
leigulögin verði afnumin, vegna þess öngþveitis og þeirra vandaræða, sem af þvi
mundi leiða. Einnig segja þeir Baldvin Jónsson og Egill Sigurgeirsson þetta í niður-
stöðum nefndarálits síns:

"Ef bann við hækkun á leigu yrði úr lögum numið, er það litlum vafa undir-
orpið, að þá mundi því lítil takmörk sett, hvað menn gætu áskilið sér eða fengið
greitt fyrir húsnæði á leigumarkaðinum."

Nú er það einmitt þetta, sem í frumvarpi meiri hluta heilbrigðis- og félags-
málanefndar felst, enda er það bjargföst sannfæring okkar i minni hlutanum, að af
samþykkt frumvarpsins mundi leiða það, að allt íbúðarhúsnæði hér i Reykjavík, og
sennilega einnig í sumum öðrum kaupstöðum landsins, kæmist á svartan markað.

Þess vegna ber að fella þetta frumvarp umsvifalaust.

Alþingi, 15. marz 1948.

Hannibal Valdimarsson,
fundaskr., frsm.

Brynj. Bjarnason.


