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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum nr. 36/1994, með 
síðari breytingum. Mál nr. 696 -  144. löggjafarþing.

Vísað er til erindis nefndasviðs Alþingis sem barst velferðarsviði Reykjavíkurborgar þann 
30. apríl 2015, varðandi beiðni um umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 
húsaleigulögum nr. 36/1994, með síðari breytingum. Af hálfu velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar eru gerðar athugasemdir hvað varðar þann skamma frest sem veittur er til 
að senda umsögn varðandi frumvarpið þar sem hér er um að ræða viðamiklar breytingar sem 
hafa mikla þýðingu fyrir það félagslega húsnæðiskerfi sem rekið er á vegum 
Reykjavíkurborgar. Þá er jafnframt vakin athygli á því að af hálfu velferðarráðuneytisins var 
ekkert samráð haft við Reykjavíkurborg við gerð þessa frumvarps. Ef frumvarp þetta verður 
óbreytt að lögum mun það hafa mjög alvarleg áhrif á félagslegt húsnæðiskerfi á vegum 
sveitaríeiaganna.

í 1. mgi'. 2. gr. núgildandi húsaleigulaga nr. 36/1994 kemur fram að óheimilt sé að semja um 
að leigjandi íbúðaiiiúsnæðis taki á sig ríkari skyldiu' og öðlist minni réttindi en lögin mæla 
fyrir um nema ákvæði laganna hafi að geyma sérstök frávik þess efnis. í 3. mgr. 2. gr. er að 
finna undantekningu frá ákvæðum 1. mgr. 2. gr. en 3. mgr er svohljóðandi:

Sé íbúðarhúsnœdi leigt tií ákveöinna hópa. svo setn námsmanna, áldraöra eöa öryrkja. þar 
sem sérslakar aðstœðnr kalla á aðra skipan en lögin mœla jyrir um, er þrátt fyrir ákvœði 1. 
mgr. heimilt, vegna sérstaks eðlis eða tilgangs starfseminnar, að víkja frá  einstökum 
áh’œðwn Iaganna með samningi.

Þær reglur sem settar hafa verið um félagslegt húsnæði á vegum Reykjavíkurborgar eru 
byggðar á á grundvelli 2. mgr. 3. gr. núgildandi húsaleigulaga en í þeim felast ýmis ákvæði 
sem byggja á því að um sérstakan hóp leigjenda sé að ræða.

Þær breytingar sem lagðar eru til í framangreindu frumvarpi ganga í berhögg við þær skyldur 
sem lagðar eru lögum samkvæmt á sveitarfélög hvað varðar félagslegt leiguhúsnæði fyrir þá 
hópa sem á því þurfa að halda. í XII. kafla laga nr 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga 
nr. 40/1991, með síðari breytingum, er fjallað um húsnæðismál og kemur þar m.a. fram að 
sveitarfélag skuli, eftir því sem kostur er og þörf er á, tryggja framboð af leiguhúsnæði, 
félagslegu kaupleiguhúsnæði og/eða félagslegum eignaríbúðum handa þeim fjölskyldum og 
einstaklingum sem ekki eru á annan hátt færir um að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, 
þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna.
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Félagsbústaðir hf., sem er fyrirtæki að fullu í eigu Reykjavíkurborgar, eiga og reka allt 
félagslegt leiguhúsnæði á vegum borgarinnar og er fyrirtækið stærsti aðilinn sem annast 
rekstur og útleigu íbúðarhúsnæðis á íslandi. Með stofnun fyrirtækisins var rekstur félagslegra 
leiguíbúða Reykjavíkurborgar aðskilinn frá öðrum rekstri borgarinnar. Félagsbústaðir eru 
öflugt þjónustufyrirtæki með sérþekkingu á rekstri fasteigna og sjá um útleigu á almennum 
leiguíbúðum, sértækum búsetuúrræðum og þjónustuíbúðum fyrir aldraða.

Hlutverk velferðarsviðs Reykjavíkurborgar er hins vegar að úthluta íbúðum til umsækjenda 
um félagslegt leiguhúsnæði, hafa eftirlit með gæðum þjónustunnar og veita nauðsynlegt 
aðhald með rekstri og fjárhagsstöðu rekstraraðilans.

Verður hér vikið að atriðum er varða almennt félagslegt leiguhúsnæði annars vegar og sértæk 
búsetuúrræði annars vegar.

1. Félagslegt leiguhúsnæði.

Eins og að framan greinir er lögð sú skylda á sveitarfélög að tryggja framboð af leiguhúsnæði 
handa þeim einstaklingum og fjölskyldum sem ekki eru á annan hátt fær um að sjá sér fyrir 
húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. Um 
er að ræða viðkvæman hóp fólks sem hefur verið metið í mikilli þörf fyrir viðkomandi 
húsnæðisúrræði. Til þess að fá úthlutað félagslegu leiguhúsnæði af hálfu Reykjavíkurborgar 
þarf umsækjandi að uppfylla ákveðin skilyrði sem sett eru í reglum um félagslegar leiguíbúðir 
og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík sem samþykktar voru á fundi félagsmálaráðs
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síðari breytingum. Umsækjendur um félagslegt leiguhúsnæði þurfa að uppfylla fimm skilyrði 
skv. 4. gr. reglnanna svo að umsókn þeirra öðlist gildi. í fyrsta lagi að hafa að mati ráðgjafa 
ekki möguleika á að kaupa eigið húsnæði. í öðru lagi að hafa átt lögheimili í Reykjavík a.m.k. 
síðustu þrjú árin samfleytt áður en umsókn berst. í þriðja lagi er það skilyrði að tekjur og 
eignir umsækjanda séu lægri en tekju- og eignaviðmið reglnanna hverju sinni. 1 Qórða lagi að 
umsækjandi skori að lágmarki fjögur stig vegna félagslegra aðstæðna sinna, þ.e. tvö stig 
vegna húsnæðisaðstöðu og tvö stig vegna félagslegs vanda eða sérstakra aðstæðna barna. í 
fimmta lagi þá er gerð krafa um að umsækjendur séu orðnir 18 ára á umsóknardegi. í 
reglunum er að finna ákveðin viðmið hvað varðar mat á aðstæðum umsækjanda.

I 20. gr. framangreindra reglna kemur fram að leigjandi þurfi að uppfylla skilyrði b. og c. liðar 
4.gr. allt það tímabil sem leigusamningur gildir, þ.e.a.s. að hafa lögheimili í Reykjavík í þrjú 
ár samfleytt og að uppfylla kröfu reglnanna um tekju og eignaviðmið. í ákvæðinu kemur 
jafnframt fram að á leigutímanum muni velferðarsvið Reykjavíkurborgar á 12 mánaða fresti 
gera athugun á því hvort leigutaki fullnægi skilyrðunum. Ef þeim er ekki lengur fullnægt er 
heimilt að segja leigusamingnum upp. Leigutakar skrifa undir sérstaka yfirlýsingu þess efnis 
að þeir heimili starfsmönnum að afla upplýsinga um tekjur og eignir úr opinberum skrám á 
leigutímanum. Auk þess skulu starfsmenn kanna árlega samkvæmt upplýsingum úr þjóðskrá 
hvort hjúskaparaðstæður leigjenda hafi breyst. Ef aðstæður hafa breyst er í kjölfarið haft 
samband við leigjenda og félagslegar aðstæður kannaðar í heild sinni. Ef félagslegar aðstæður 
uppfylla ekki lengur skilyrði reglnanna leiðir það til uppsagnar á húsaleigusamningi og miðast 
uppsagnarfrestur við ákvæði húsaleigulaga þar að lútandi.

Félagslegar leiguíbúðir eru takmörkuð réttindi sem sveitarfélögum er falið að veita þeim sem 
ekki geta séð fyrir sér og sínum eða vegna félagslegra aðstæðna. Framangreindar kröfur eru 
gerðar svo hægt sé að tryggja að þessi takmörkuðu réttindi séu veitt þeim einstaklingum sem



eru í mestri þörf fyrir þau og til að uppfylla kröfur um skyldubundið mat og gæta jafnræðis 
milli umsækjenda.

Verði 3. mgr. 2. gr. felld úr núgildandi húsaleigulögum mun það hafa þá þýðingu að ekki 
verður heimilt að gera þær kröfur til leigenda félagslegs leiguhúsnæðis sem að framan er lýst. 
Ljóst er að slíkt mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir sveitarfélög og kollvarpa þeim 
forsendum sem liggja til grundvallar hinu félagslega húsnæðiskerfi sem þeim er skylt að reka 
á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Félagslegar leiguíbúðir eru 
ekki leiguíbúðir á almennum markaði sem standa öllum til boða. Um er að ræða takmörkuð 
gæði sem eru veitt viðkvæmum hópi leigjanda og er mikilvægt að Reykjavíkurborg verði 
áfram heimilt að gæta þess að leigjendur haldi þessum réttindum á grundvelli 
jafnræðissjónarmiða, einkum í ljósi þess að biðlistar eftir slíku húsnæði eru langir enda 
margir einstaklingar sem eru í brýnni þörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði vegna erfiðrar stöðu á 
almennum leigumarkaði og lágra tekna. Með því að gera könnun á tekjum og eignum 
leigutaka, lögheimilisskráningu og hjúskaparstöðu á 12 mánaða fresti er velferðarsviði gert 
kleift að hafa eftirlit með því að leigjendur séu í raunverulegri þörf fyrir slíkt ún-æði.

2. Sértæk húsnæðisúrræði.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar úthlutar jafnframt sértækum húsnæðisúrræðum til 
umsækjenda. Sértækt húsnæðisúrræði er það íbúðarhúsnæði sem gert hefur verið aðgengilegt 
fyrir tiltekna notkun eða skilgreint sérstaklega fyrir fatlað fólk og/eða einstaklinga með 
langvarandi og margþættan vímuefnavanda. Þjónustuúrræði fyrir fatlað fólk eru
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með þroskahömlun og skyldar raskanir, búsetuendurhæfingar/búsetukjarnar fyrir fólk með 
geðfötlun og íbúðir með þjónustu frá búsetukjörnum fyrir fatlað fólk.

Markmið búsetu í sértæku húsnæðisúrræði er að íbúinn geti búið þannig sem best henti 
honum. Tekið er mið af óskum, aðstæðum og þörfum umsækjanda fyrir þjónustu. 
Félagsbústaðir hf. gera húsaleigusamning við viðkomandi leigjanda en vegna eðlis sértækra 
húsnæðisúrræða gerir velferðarsvið Reykjavíkurborgar jafnframt þjónustu- og dvalarsamning 
við leigjanda slíks úrræðis. í húsaleigusamningi á milli Félagsbústaða og leigutaka í sértæku 
húsnæðisúrræði kemur eftirfarandi fram: „Dvalarsamningur á milli leigjanda og 
velferðarsviðs markar grundvöll og forsendur húsaleigusamnings þessa. Samningur þessi er 
gerður með heimild í 3. mgr. 2 gr. húsaleigulega nr. 36/1994 og gildir um sérákvœði sem 
mœla fyrir um réttindi og skyldur á annan veg en lögin. Skoðast dvalarsamningurinn sem 
hluti a f húsaleigusamningi þessum og ganga áícvæði hans framar fyrirmœlum húsaleigulaga 
e f á milli ber. “. Uppsögn og brot á þjónustu- og dvalarsamningi jafngildir því uppsögn á 
húsaleigusamningi.

í þjónustu- og dvalarsamningi er kveðið á um húsreglur sem gilda í viðkomandi 
þjónustuúrræði enda deila íbúar slíkra úrræða oftast ákveðnu sameiginlegu rými og því 
mikilvægt að sýna öðrum íbúum tillitssemi og virða rétt annarra í húsinu. I samningnum er 
gerð krafa um að íbúar séu með virka einstaklingsáætlun þar sem m.a. einstaklingsmarkmið 
íbúans koma fram og hvaða stuðning og leiðsögn hann fái frá starfsfólki.

Úthlutun í sértækt húsnæðisúrræði byggir á þjónustuþörf umsækjandans og er markmið 
þjónustu- og dvalarsamningsins að leitast við að þjónusta til íbúans sé einstaklingsbundin, 
heildstæð og sveigjanleg í þeim tilgangi að viðkomandi einstaklingur geti búið á eigin heimili 
og verið virkur þátttakandi í samfélaginu á eigin forsendum. Þjónustan er veitt með það að



markmiði að efla vald einstaklingsins yfir aðstæðum sínum og lífi, styrkja sjálfsmynd hans, 
sjálfstraust, félagslega stöðu, sjálfsvirðingu og lífsgæði. Stuðningurinn miðar að því að veita 
einstaklingnum öryggi á heimili sínu varðandi afhafnir daglegs lífs. Að auki er höfð umsjón 
með lyfjagjöf og tengslum við heilbrigðiskerfið og aðra aðila sem íbúi þarf að sækja til, auk 
fleiri þátta. Umrædd þjónusta er síðan nánar útfærð í einstaklingsáætlun og/eða samkomulagi 
um félagslega ráðgjöf sem starfsmenn velferðarsviðs sjá jafnframt um að gera í upphafi 
búsetu.

Við ítrekuð og alvarleg brot á þjónustu- og dvalarsamningi er starfsmönnum velferðarsviðs 
heimilt að áminna viðkomandi einstakling. Ef ítrekuð og alvarleg brot á húsreglum halda 
áfram, er heimilt að segja samningnum upp og er þá íbúa skylt að rýma húsnæðið strax. 
Dæmi um alvarleg brot á húsreglum er þegar íbúi, sem býr í úrræði þar sem bannað er að 
neyta áfengis eða vímuefna, byrjar að neyta slíkra efna. Með því að setja framangreindar 
sérreglur er komið í veg fyrir að neysla íbúans geti jafnframt haft slæm áhrif á aðra íbúa 
úrræðisins.

Þar sem sértækum húsnæðisúrræðum er úthlutað á grundvelli þjónustuþarfar og um er að ræða 
hóp leigutaka sem þurfa ákveðna þjónustu og aðstoð frá starfsmönnum velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar þá er mikilvægt að velferðarsviði verði áfram heimilt vegna sérstaks eðlis 
og tilgangs starfseminnar að víkja frá einstökum ákvæðum húsaleigulaganna með samningi 
líkt og núgildandi 3. mgr. 2. gr. húsaleigulaganna heimilar. Slíkum úrræðum getur m.a. verið 
úthlutað á grundvelli 10. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, þar sem fram kemur að 
fatlað fólk skuli eiga kost á félagslegri þjónustu sem geri því kleift að búa á eigin heimili og 
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þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu nr. 1054/2010 er að finna nánari ákvæði um slík 
þjónustuúrræði og skyldur sveitarfélaga þar að lútandi. Sveitarfélögum ber að trýggja að 
framboð á ýmis konar húsnæðisúrræðum fyrir þennan hóp einstaklinga sé til staðar en þarfir 
einstaklinga hvað húsnæðisúrræði varðar geta breyst snögglega, t.d. ef fötlun einstaklings 
verður meiri. Þá er nauðsynlegt að unnt sé að bregðast við þeirri þörf og við slíkar aðstæður 
hefur verið byggt á heimildum 3. mgr. 2. gr. húsaleigulaga.

Samkvæmt framangreindu er ljóst að í þeim tilvikum sem hér er lýst er augljóslega um að 
ræða sérstakar aðstæður sem kalla á aðra skipan en húsaleigulögin mæla almennt fyrir um en 
vegna sérstaks eðlis eða tilgangs starfseminnar verður að vera heimilt að víkja frá einstökum 
ákvæðum laganna með samningi, eins og þeim þjónustu- og dvalarsamningi sem að framan er 
lýst. Með því að afnema þá heimild yrði sveitarfélögum gert ómögulegt að veita ákveðnum 
hópum einstaklinga þá þjónustu sem skylt er að veita lögum samkvæmt.

Með vísan til framanritaðs leggst velferðarsvið Reykjavíkur gegn því að framangreindar 
breytingar á húsaleigulögum nr. 36/1994 nái fram að ganga.

Fyrir hönd velferðarsviðs Reykjavíkurborgar,

Jóna Benediktsdóttir, 
lögfræðingur


