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Umsögn varðandi frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál,
Nr.44/1998, með síðari breytingum.
Þskj.l 111-634 mál

Félagsbústaðir hf. fagna framkomnu frumvarpi í heild sinni og gera ekki athugasemdir 
umfram þær sem þegar hafa komið fram utan umsögn um Ákvæði til bráðabirgða :

Þetta er jákvætt fyrsta skref í þá átt að stuðla að bættu aðgengi í eldra íbúðarhúsnæði og því 
ber að fagna. Hins vegar er það alveg ljóst að lánveitingar einar sér munu varla leiða til þess, 
eins og segir í athugasemdum við lagafrumvarpið, „ aó hafnar verði framkvœmdir sem koma 
hjólum atvinnulífsins afstað ogskapi atvinnutœkifœri í byggingariðnaði“. Til þess að svo 
verði þurfa að koma til beinir styrkir eða jafngildur stuðningur. Þetta hefur reynslan sýnt á 
öllum Norðurlöndunum og víðar í Evrópu.

I ákvæði til bráðabirgða segir: „ Kostnaður samfélagsins a f  stofnanaþjónustu við aldraða og 
fatlaða getur minnkað mjög með bœttum húsakosti Þetta er alveg rétt og því er rökrétt að 
álykta að sá sem hagnast af slíkum aðgerðum, þ.e. samfélagið, leggi fram fjármagn til að svo 
megi verða.

Sem dæmi um hagnað samfélags af að bæta aðgengi að eldra íbúðarhúsnæði má nefna að í 
Svíþjóð er talið að fyrir hvert ár sem hægt er að fresta því að einstaklingur flytji úr eigin 
húsnæði inn á stofnun er nettó spamaður samfélagsins 4-5 milljónir ísl. kr. á ári. Er þá miðað 
við að sá einstaklingur njóti fullkomnustu heimaþjónustu í íbúð sinni. í Noregi er samsvarandi 
spamaður talinn vera 6-7 milljónir ísl. kr. á ári.

En rétt er að endurtaka það að með frumvarpinu er stigið skref í rétta átt. 

Reykjavík, 08.06.2010

Sigurður Kr. Friðriksson, framkvæmdastjóri


