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Athugasemdir Félagsbústaða hf. við frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum, 
þingskjal 1170, mál 696.

Félagsbústaðir hf. er félag sem ekki er rekið í hagnaðarskyni. Eigandi þess er Reykjavíkurborg og 
sinnir félagið þeirri skyldu sveitarfélagsins að útvega íbúum þess húsnæði, séu þeir ekki færir um það 
sjálfir. Fyrirhugaðar breytingar á húsaleigulögum, samkvæmt ofangreindu frumvarpi, myndu hafa 
veruleg áhrif á starfsemi félagins.

Varðandi breytingar á 2. grein
3. mgr, 2. gr gildandi laga veitir félaginu, vegna sérstaks eðlis starfseminnar og þess hóps sem það 
þjónar, heimild til að víkja frá einstökum ákvæðum laganna með frekari samningum. Heimildina 
hefur félagið m.a. nýtt á eftirfarandi hátt samhliða gerð húsaleigusamninga við leigjendur:

S  Leiguréttur er bundinn við eigna- og tekjuviðmið Reykjavíkurborgar. Leigutakar veita
velferðarsviði Reykjavíkurborgar heimild til að kanna fjárhag sinn á meðan þeir leigja húsnæði 
hjá Félagsbústöðum. Fari eignir og/eða tekjur leigtaka yfir viðmiðunarmörk 
Reykjavíkurborgar á leigutímanum, felur velferðarsvið Reykjavíkurborgar Félagsbústöðum að 
segja upp eða rifta leigusamningi.

S  Leigutakar heimila að húsaleigubætur greiðist beint til Félagsbústaða.

Ef um er að ræða sértæk búsetuúrræði, t.d. áfangaheimili, gerir velferðarsviði Reykjavíkurborgar í 
mörgum tilfellum þjónustu- og dvalarsamningur við leigutaka, samhliða húsaleigusamningi 
Félagsbústaða. Þjónustu- og dvalarsamningur getur m.a. innihaldið eftirfarandi ákvæði:

S  Rýmra aðgengi starfsfólks Félagsbústaða og velferðarsviðs að íbúðum en fram kemur í 
húsaleigulögum

S  Leigutaki verður að virða samkomulag um félagslega ráðgjöf sem getur verið forsenda 
búseturéttar

S  Ítrekuð brot á húsreglum og brot gegn ákvæðum í einstaklingsáætlun getur leitt til 
tafarlaustrar riftunar húsaleigusamnings og rýmingu húsnæðis

Brottfall 3. mgr 2. gr úr gildandi húsaleigulögum myndi m.a. hafa eftirfarandi áhrif á rekstur 
Félagsbústaða/velferðarsviðs Reykjavíkurborgar:

S  Óljóst er hvernig takmarka á leigurétt hjá Félagasbústöðum við þann hóp einstaklinga sem 
hefur tekjur og eignir innan skilgreindra marka sveitarfélagsins, þar sem heimild 
velferðarsviðs Reykjavíkurborgar til að afla upplýsinga um tekjur og eignir leigutaka gengur 
gegn 1. mgr 2. gr gildandi laga (ríkari skylda leigutaka, óbreytt í frumvarpi).



S  Ef takmörkun leiguréttar við tekjur og eignir er ekki í samræmi við viðmið Reykjavíkurborgar, 
munu vakna spurningar um samkeppnisstöðu Félagsbústaða á leigumarkaði þar sem félagið 
er í eigu Reykjavíkurborgar, sem fer ekki fram á arð af því hlutafé sem lagt er til félagsins. 
Ennfremur er starfsemi Félagsbústaða þá komin útfyrir lögbundin verkefni Reykjavíkurborgar.

S  Óljóst er hvort við gerð húsaleigusamninga, Félagsbústöðum verði heimilt að krefjast þess að 
fá húsaleigubætur greiddar beint frá yfirvöldum þar sem það gengur gegn 1. mgr 2. gr 
gildandi laga (ríkari skylda leigutaka, óbreytt í frumvarpi). Skortur á þessari heimild myndi 
hafa neikvæð áhrif á tekjur félagsins.

S  Oft á tíðum á starfsfólk Félagsbústaða erfitt með að ná sambandi við skráða leigutaka íbúða 
félagins til að afla heimildar til heimsóknar (41. gr gildandi laga). Það getur m.a. stafað af því
að leigutaki flytur úr leiguíbúð án vitundar félagsins eða framleigir hana öðrum í óleyfi og
kærir sig ekki um samskipti. Óljóst er til hvaða úrræða félagið getur gripið til að sporna við 
vannýtingu og misnotkun á húsnæði falli 3. mgr 2. gr út úr húsaleigulögunum.

S  Búseturéttur í sértæku búsetuúrræði er í mörgum tilfellum bundinn samkomulagi um
félagslega ráðgjöf, strangar húsreglur og þjónustu- og dvalarsamning. Þetta á t.a.m. við um 
áfangaheimili fyrir þá sem koma úr áfengismeðferð. Brjóti leigutaki ákvæði þessara 
samninga, til dæmis með misnotkun áfengis, þarf að vera hægt að vísa honum á dyr með 
stuttum fyrirvara. Óljóst er hvernig því verður komið við þar sem þessir samningar ganga 
gegn 1. mgr 2. gr gildandi laga (ríkari skylda leigutaka, óbreytt í frumvarpi).

Það er því mat undirritaðs að ekki beri að fella út 3. mgr 2. gr úr gildandi lögunum.

Varðandi leigu á herbergjum
Í ljósi stöðu á húsnæðismarkaði í Reykjavík, þar sem skortur er á litlum íbúðum og herberjum til leigu 
en nægt framboð af stærri eignum, er það mat undirritaðs að húsaleigulög mættu styðja betur og 
skilgreina rétt og ábyrgð einstakra leigutaka, þegar óskyldir einstaklingar taka á leigu stærri eign. Í 
slíku fyrirkomulagi væri eðlilegt að einstaklingur njóti réttar og beri ábyrgð á því herbergi sem hann 
dvelur í, en réttur til nýtingar og ábyrgð á samrýmum s.s. eldhúsi, stofu, baðherbergjum o.s.frv. væri 
skilgreind á sanngjarnan hátt.

Samráð
Við undirbúning frumvarpsins í Velferðarráðuneyti, var hvorki haft samráð við Félagsbústaði né 
Húseigendafélagið, sem Félagsbústaðir eru aðili að. Af athugasemdunum hér að ofan og af 
samskiptum við starfsfólk ráðnuneytisins eftir að frumvarpið var þaðan sent má þó ráða, að breiðara 
samráð á fyrri stigum hefði verið til bóta. Verði eftir því leitað, er starfsfólk Félagsbústaða tilbúið að 
miðla til Velferðarráðuneytisins og Alþingis þeirri reynslu og þekkingu sem félagið býr yfir og gæti 
nýst þeim sem semja leikreglur um leigumarkað á Íslandi.

Virðingarfyllst,

Framkvæmdastjóri Félagsbústaða hf. 
Auðun Freyr Ingvarsson


