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Athugasemdir Félagsbústaða hf. við frumvarp til laga um húsnæðisbætur, þingskjal 1402, mál 788.

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. Verði ofangreint frumvarp að lögum mun það hafa veruleg áhrif á starfsemi félagins.

Varðandi 29. gr frumvarpsins
Samhliða undirritun leigusamnings undirrita allir leigutakar Félagsbústaða skriflega beiðni þar sem 
þess er óskað að húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur verði greiddar beint til leigusala, þ.e. til 
Félagsbústaða. Þetta er heimilt í gildandi lögum samkvæmt 13. gr. 138/1997: Lög um 
húsaleigubætur. Samkvæmt 29. gr frumvarpsins er óheimilt að framselja húsnæðisbætur á þennan 
hátt.

S  Verði frumvarpið að lögum er það næsta víst að vanskil leigu til félagsins mun aukast 
verulega.

S  Félagið er rekið án hagnaðarsjónarmiða, þ.e. öllum hagnaði er varið til félagsins, til
uppbyggingar eða lækkunar leigu ef því er að skipta. Komi til tap vegna slakrar innheimtu 
verður að bæta það upp með hækkun leiguverðs þar sem öðrum tekjum er ekki að dreifa.

S  Þar sem félagið getur ekki gengið að húsnæðisbótum vísum, munu lánskjör félagsins versna á
almennum markaði sem leiðir af sér hækkun kostnaðar og leigu.

S  Vanskil þeirra leigutaka félagsins sem kjósa að verja húsnæðisbótum til annars en að greiða 
húsaleigu munu því bitna á þeim sem standa í skilum við félagið í formi hærra leiguverðs.

S  Þessi breyting er ekki til þess fallin að auka gagnsæi í velferðarkerfinu þar sem hætta er á að
bótum sem ætlaðar eru til að uppfylla húsnæðisþörf leigutaka verði varið til annarra 
þarfa/langana.

Það er því mat undirritaðs að heimila skulu framsal húsnæðisbóta til leigusala, í það minnsta ef um 
félagslegt leiguúrræði er að ræða.

Húsnæðisbætur til þeirra sem leigja herbergi
Í ljósi stöðu á húsnæðismarkaði í Reykjavík, þar sem skortur er á litlum íbúðum og herberjum til leigu 
en meira framboð af stærri eignum, er það mat undirritaðs að ný lög um húsnæðisbætur ættu að 
veita einstaklingum sem leigja herbergi á almennum markaði rétt til húsaleigubóta. Það myndi leiða 
af sér aukið framboð af leiguúrræðum, þar sem eigendur stærri fasteigna ættu auðveldara með að 
leigja frá sér vannýtt herbergi í íbúðum eða leigja heilar eignir/einbýlishús út til nokkurra leigutaka.
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