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Efni: Frumvarp um breytingar á húsaleigulögum - 696. mál 144. Iþ.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 29. apríl sl., þar sem 
ofangreint þingmál er sent til umsagnar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Vegna anna náðist ekki að senda inn þessa umsögn fyrir lok umsagnarfrests og er 
beðist velvirðingar á því.

Fram komið frumvarp er eitt fjögurra sem boðuð hafa verið á yfirstandandi 
löggjafarþingi til þess að innleiða nýja framtíðarskipan húsnæðismála. Aðkomu 
og afstöðu sambandsins til þeirrar innleiðingar er lýst í umsögn um 697. mál og 
vísast til þess. Tekið skal fram að sambandið hefur einungis að litlu leyti komið 
að vinnu við endurskoðun húsaleigulaga. Af þeirri ástæðu afmarkast þessi 
umsögn við neðangreind tvö atriði.

Aðkoma byggingarfulltrúa sveitarfélaga

Samband íslenskra sveitarfélaga telur mjög jákvætt að í frumvarpinu eru úttektir 
að frumkvæði aðila húsaleigusamnings færðar til sjálfstætt starfandi aðila. Sú 
eldri skipan að byggingarfulltrúar het'ðu úttektarhlutverk í tengslum við slíkt 
einkaréttarlegt samningssamband samræmist illa hlutverki þeirra skv. annarri 
löggjöf, auk þess sem benda verður á að sveitarfélög eru aðilar að töluvert háu 
hlutfalli húsaleigusamninga á mörgum svæðum.

Af sömu ástæðum er hins vegar nánast óskiljanlegt að tillaga sé gerð um að 
byggingarfulltrúi annist úttektirnar ef aðilar samnings geta ekki komið sér saman 
um úttektaraðila, sbr. 3. mgr. a-liðar 30. gr. frumvarpsins. Sambandið hvetur 
velferðarnefnd til þess að fella út þessa tilvísun til byggingarfulltrúa og tekur í því 
efni eindregið undir umsögn Mannvirkjastofnunar.

Sérstök sjónarmið um leigu íbúða til ákveðinna hópa

Með frumvarpinu er lagt til að 3. mgr. 2. gr. gildandi laga verði felld brott. Er sú 
tillaga studd þeim rökum að um sé að ræða mjög opið ákvæði sem heimili frávik 
frá annars ófrávíkjanlegum ákvæðum húsaleigulaga. Er einnig vísað til þess að 
um sé að ræða leigusamninga við lögaðila í atvinnurekstri og að frávik samrýmist 
ekki því markmiði húsaleigulaga að tryggja rétt neytenda gagnvart aðilum í 
atvinnurekstri. Sérstaklega er vikið að rétti þeirra hópa sem kunna að standa 
höllum fæti við samningagerðina, svo sem fötluðum.

Að mati sambandsins hefði farið betur á því að jafnvægi væri í röksemdafærslu 
fyrir jafnveigamikilli breytingu og þess gætt að tiltaka einnig þau sjónarmið og 
aðstæður sem kalla á aðra skipan en lögin mæla fyrir um. Vega þarf og meta þau 
sjónarmið á móti þeim rökum að frávik tryggi ekki neytendavernd.
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Bent er á að enda þótt neytendavernd hafi aukist frá gildistöku eldri laga árið 
1995 hafa einnig orðið margvíslegar breytingar aðrar sem eru til þess fallnar að 
styrkja stöðu þeirra ákveðnu hópa sem vísað er til í fyrrgreindri 3. mgr. 2. gr. Má 
þar nefna tilkomu kærunefndar húsamála árið 2001, samstarfs við 
Neytendasamtökin auk innleiðingar réttindagæslu sem m.a. felur í sér að fatlað 
fólk og langveikt nýtur aðstoðar réttindagæslumanns og eftir atvikum persónulegs 
talsmanns. Þá hafa hagsmunasamtök þessara hópa styrkt stöðu sína til muna á 
umliðnum árum.

Að teknu tilliti til þessa verður að telja of langt gengið að fella umrætt ákvæði 
brott og tekur sambandið eindregið undir umsögn velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar hvað það varðar. Ákvæðið kann hins vegar að þurfa aðlögunar 
við í samræmi við réttarþróun, meðal annars að þau sjónarmið séu tilgreind í 
lögunum sem réttlætt geti frávik, fremur en að telja upp einstaka hópa. 
Sambandið getur út af fyrir sig fallist á að eldra ákvæði sé of opið en óskar eftir 
að velferðarnefnd beiti sé fyrir því að inn í frumvarpið komi grein sem fari bil 
beggja.
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