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Efni: Umsögn Samhjálpar um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum nr. 
3 6 /1 9 9 4  -  696. mál, þskj. 1170.

Samhjálp sendir frá sér eftirfarandi umsögn er varðar fram kom ið frumvarp til laga um 
breytingu á húsaleigulögum.

í stuttu máli leggja um sagnaraðilar áherslu á eftirfarandi:

• Grunnhugmynd frum varpsins er í m eginatriðum  fagnað.
• Bent er á að tillaga um brottfellingu 3. mgr. 2. gr. núgildandi laga muni hafa 

alvarleg áh rif á rekstrargrundvöll áfangahúsa félagsins sem  og skjólstæ ðinga 
þeirra sem  það úrræði nýta.

Samhjálp óskar jafnfram t eftir því við nefndina að fá að koma á fund hennar og lýsa 
sjónarm iðum  sínum frekar.

I. Frumvarpinu fagnað

Sam hjálp styður grundvallarhugm yndafræði sem  liggur að baki frumvarpinu; að 
m ikilvægt sé að tryggja réttindi leigjenda, virkan leigum arkað og skilvirk félagsleg 
úrræði fyrir þá sem  slíkt þurfa.

II. Úrræði áfangahúsa Samhjálpar lúta húsaleigulögum

Hinsvegar er frumvarpið í núverandi mynd ekki til þess fallið að auðvelda eða styðja við 
þau félagslegu úrræ ði sem  Sam hjálp býður skjólstæ ðingum  sínum upp á. Þar er stæ rsti 
vankanturinn brottfall 3. mgr. 2. gr. núgildandi laga sem  heim ilar í dag frávik frá 
húsaleigulögum í tilfellum þar sem  húsnæði er leigt til ákveðinna hópa þar sem  
sérstakar aðstæ ður kalla á aðra skipan en lög m æla fyrir um.

í dag rekur Sam hjálp tvö áfangahús, Brú og Spor en jafn fram t í samvinnu við 
félagsþjónustu Reykjavíkur opnaði félagið stuðningsbýlið M 18 sem  er heimili fyrir 
heim ilislausa Reykvíkinga. Sam tals b jóða áfangahúsin þrjú upp á pláss fyrir 4 4  
einstaklinga. Áfangahúsin eru afar mikilvægur þáttur í því að auðvelda aðlögun 
skjólstæ ðinga Sam hjálpar sem  m.a. hafa lokið m eðferð á H laðgerðarkoti og veita 
stuðning til þess að skjólstæ ðingum  sé gert kleift að tem ja sér nýja lífshæ tti og varanlegt 
bindindi á eigin ábyrgð. Skýrar reglur eru um tiltekna þátttöku íbúa í 
eftirm eðferðarstarfi s.s. að áfram haldandi bindindi og regluleg viðtöl við ráðgjafa á 
göngudeild. Gerður er leigusam ningur við hvern og einn skjólstæ ðing, enda býr 
skjólstæ ðingur í áfangahúsinu í nokkra mánuði.

Verði skjólstæ ðingur uppvís að því að hafa m isnotað áfengi eða önnur efni sem  hann 
án etjaðist er honum boðið aftur á H laðgerðarkot í m eðferð. Ef brotið er ítrekað er þó 
nauðsynlegt að geta sagt upp leigusam ningnum  án þess fyrirvara sem  húsaleigulög gera 
í dag og sam kvæm t frumvarpinu ráð fyrir. Ekki er eingöngu nauðsynlegt að þetta sé 
hægt með hliðsjón af m arkm iðum  áfangahússins um að stuðla að ábyrgð á eigin lífi og 
bindindi, heldur er þetta nauðsynlegt vegna hagsm una annarra skjólstæ ðinga 
Sam hjálpar sem  í áfangahúsinu búa. En skjólstæ ðingar Sam hjálpar sem  nýta sér 
áfangahús félagsins eru iðulega á viðkvæmu stigi í barráttu  sinni við fíknina og



hverskonar ögrun eða aðgengi að þeim efnum sem  fíkn þeirra snýr að getur valdið þeim 
skaða og ónýtt þann árangur sem  unnið hefur verið m arkvisst að.

III. Hagsmunir eru ríkir

Sam hjálp hefur mikinn skilning á því að nauðsynlegt er að koma í veg fyrir m isnotkun á 
núverandi ákvæði 3. mgr. 2. gr. laganna sem  heim ilar frávik frá lögum. Hinsvegar verður 
að m æ ta brottfalli þess ákvæðis með undanþágu sem  gera Sam hjálp kleift að reka 
áfangahús með þeim hætti sem  hér um ræðir.

Sam hjálp er afar m eðvitað um þá stöðu, fjárhagslega og félagslega, sem  stór hluti 
skjólstæ ðinga félagsins standa í. Keppist félagið við að tryggja hagsmuni þess í einu og 
öllu og býður eins sanngjörn kjör á leigum eins og fjárhagur félagsins leyfir. Enda eru 
félögin ekki rekin til hagnaðar, heldur þvert á móti a f hugsjón o g til þess að styðja við þá 
sem  m inna mega sín.

Það er því von undirritaðs að breytingartillaga í annarri grein laganna um brottfall 
ákvæðis 3. mgr. 2. gr. núgildandi húsaleigulaga nái ekki fram að ganga, eða að m innsta 
kosti að nefndarm enn aðlagi frumvarpið þannig að ekki sé komið í veg fyrir að Samhjálp 
geti boðið skjólstæ ðingum  sínum þá eftirfylgd við m eðferð þeirra sem  íbúð í áfangahúsi 
er ætlað að veita.


