
Nd. 449. Nefndarálit [38. mál]
um frv. til I. um húsaleigu.

Frá öðrum minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað frv. og eigi orðið sammála um afgreiðslu þess. Tveir
nefndarmenn (StSt og JóhH) vilja samþykkja það óbreytt, einn nefndarm. (JörB)
mun leggja fram brtt. við það, en við undirritaðir leggjum til, að það verði fellt.

Nefndin hafði leitað umsagnar Leigjendafélags Reykjavíkur og Fasteignaeig-
endafélags Reykjavíkur um málið, og eru álitsgerðir félaga þessara prentaðar sem
fskj. með nál. þessu. Í umsögn hins fyrrnefnda félags eru færð glögg og skýr rök
fyrir því, að afnám laga um húsaleigu mundi valda miklum vandkvæðum, en að þvi
stefnir frv. það, er hér um ræðir. Hið síðarnefnda félag, Fasteignueigendafélag
Reykjavíkur, hefur hins vegar sent allshn. tillögu, er samþykkt var á fundi í félaginu
hinn 12. des. s.l., í stað rökstuddrar umsagnar. Jafnvel þó slík málsmeðferð sé
óvenjuleg, hafa undirritaðir talið rétt að birta bréf þetta Alþingi.

Ýmis rök geta að vísu hnigið í þá átt, að rétt sé að rýmka nokkur ákvæði húsa-
leigulaganna, og áskilja undirritaðir sér því rétt til að flytja eða fylgja brtt. við frv.,
f'ari það áfram til þriðju umræðu, en tæplega getur nokkur í fullri alvöru krafízt
algers afnáms húsaleigulaganna, eins og nú er ástatt.

Alþingi, 10. marz 1949.

Finnur Jónsson,
frsm.

Aki Jakobsson.

Fylgiskjal I.
Reykjavík, 20. des. 1948.

Vér höfum móttekið bréf allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis, þar sem
óskað er umsagnar vorrar um frumvarp það til laga um húsaleigu, er nú liggur
fyrir Alþingi.

Framan greint frumvarp felur einvörðungu í sér afnám húsaleigulaganna, nr.
39 7. apríl 1943, sbr. 2. gr. frv., en 1. gr. virðist aðeins gerð til að draga nokkuð á
langinn þær afleiðingar, sem frv. mundi valda. ef að lögum yrði.

Nú var það skýlaus tilgangur húsaleigulaganna að koma í veg fyrir, að tekin
yrði óhæfilega há húsaleiga og fólki yrði vikið úr leiguhúsnæði vegna hinnar vax-
andi eftirspurnar og hækkandi verðlags. Rök fyrir þessu munu hafa verið þau':
1. a ð sporna við vaxandi verðbólgu;
2. a ð sporna við vaxandi húsnæðisskorti;
3. a ð draga úr óeðlilegum flutníngi fólks til kaupstaða, einkum Reykjavíkur.

Öll þessi rök eru enn fyrir hendi, og virðist því nauðsynlegra að breyta svo
lögunum, að þau geti betur náð tilgangi sínum, heldur en hitt, að nema þau úr gildi.

Afnám laganna mundi opna að fullu allar dyr fyrir þeim, er flytjast vildu til
Reykjavíkur, ef þeir aðeins gætu greitt háa húsaleigu. Húsnæði mundi enn hækka
stórlega í verði, og æ fleiri yrðu að hrekjast í ónothæfar og heilsuspillandi íbúðir,
en þar virðist nóg fyrir samkvæmt skýrslu hagfræðings Reykjavikurbæjar.

Að þessu athuguðu lítur stjórn Leigjendafélags Reykjavíkur svo á, að með sam-
þykkt þessa frumvarps yrði enn meira þrengt að kjörum leigjenda en nú er, og mót-
mælir því eindregið frv.

Jafnframt viljum vér taka það fram, að vér erum fúsir til að bera fram og ræða
breytingar á húsaleigulögunum, er verða mættu til raunhæfra umbóta á kjörum
leigjenda og stefna mættu að giftusamlegri lausn hinna erfiðu húsnæðisvandamála.

Virðingarfyllst.

Stjórn Leigjendafélags Reykjavíkur.

Páll Helgason,
formaður.

Sigurður Sveinsson,
ritari.

Sveinn Guðmundsson,
gjaldkeri.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.



Fylgiskjal II.

FASTEIGNAEIGENDAFÉLAGREYKJAVíKUR
Reykjavík, 18. desember 1948.

Allsherjarnefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavík.
Við höfum móttekið heiðrað bréf yðar frá 15. þ. m. og viljum í sambandi við

fyrirspurn yðar tilfæra hér með tillögu, sem samþykkt var á fjölmennum fundi í
félagi okkar þann 12. þ. m., og er tillagan svo hljóðandi:

"Fundurinn telur frumvarp þeirra Sigurðar Kristjánssonar og Hallgríms Bene-
dikssonar um afnám húsaleígulaganna eftir atvikum viðunandi lausn á málinu og
skorar á Alþingi að samþykkja frumvarpið.

Jafnframt er því beint til félagsmanna og allra fasteignaeigenda í bænum, að
þeir fylgist vel með, hvaða þingmenn ljá málstað þeirra lið og hverjir eru þeim mót-
snúnir við meðferð málsins á Alþingi. Skorar fundurinn á fasteignaeigendur að
styðja ekki til valda eða áhrifa í nútíð eða framtíð þá menn eða flokka, sem bregð-
ast þeim í þessu máli, en styðja þá helzt, er bezt ganga fram í að fá ólög þessi af-
numin." .

Félag okkar hefur aldrei farið dult með það, að það óskar þess eindregið, að
Alþingi afnemi nú þegar með öllu húsaleigulögin. En eftir atvikum sættir félagið
sig við frumvarp Sigurðar Kristjánssonar og Hallgríms Benediktssonar, þar sem
það stefnir verulega í rétta átt.

Í sambandi við frumvarpið viljum við benda á, að það er eindregin ósk okkar
að úr 1. gr. verði felld niður orðin "og frá sama eiganda" í fyrstu og þriðju línu
greinarinnar, þar sem við lítum þannig á, að það eigi ekki að skapa leigjanda, sem
búið hefur í sömu íbúðinni síðan 1939, nein sérstök réttindi, þó eigandaskipti hafi
orðið á eigninni á tímabilinu.

Í von um fljóta og góða afgreiðslu frumvarpsins, bæði frá allsherjarnefnd og
frá háttvirtu Alþingi, sendum við okkar beztu' kveðjur.

Virðingarfyllst.

f. h. Fasteignaeigendafélags Reykjavíkur.
Sólm. Einarsson.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis.


