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Efni: Umsögn Mosfellsbæjar um frumvarp til laga um frumvarp til laga um
húsnæðisbætur þskj. 1402-788. Mál.

Umsögn samkvæmt samþykkt 1225. fundar bæjarráðs Mosfellsbæjar 3.september 2015 
um frumvarp til laga um frumvarp til laga um húsnæðisbætur þskj. 1402-788 mál er 
eftirfarandi:

Um 6.gr. og 7.gr.
Samkvæmt greinunum erfjallað um heimild Tryggingastofnunar ríkisins til að 
afla upplýsinga frá aðilum sem þar eru tilgreindir og upplýsingaskildu þeirra 
aðila. Lögð er áhersla á að sveitarfélögum verið tryggður sami aðgangur að 
upplýsingum um greiðslurTryggingastofnunar m.a. við útreikning á 
húsnæðisstuðningi, fjárhagsaðstoð.

Um b. lið 2.mgr.11. gr.
Fram kemur i liðnum að skilyrði til greiðslu húsnæðisbóta sé að einstaklingur 
sé lögráða. Tekið er undir sjónarmið sem fram koma í umsögn Velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar um að óeðliiegt sé og ekki í samræmi við frumvarpið að 
ólögráða einstaklingur njóti ekki sömu réttinda og lögráða til greiðslu 
húsnæðisbóta enda annist lögráðmaður hans meðferð máls hans.

Um 28.gr.
Lagt er til að ákvæði um endurtekið brot um fimm ára sviptingu bóta verði 
endurskoðað þar sem það er mjög íþyngjandi fyrir efnalítinn einstakling. Leiða 
má að því líkum að sveitarfélag muni í slíkum tilfellum bæta skaðann með 
tilheyrandi útgjaldaaukningu.

Um 29. gr.
f greininni er lagt til að ekki sé heimilt að framselja húsnæðisbætur sem ekki 
hafa komið til útborgunar ólíkt því sem á við um gildandi lög sem heimila að 
bæturnar séu greiddar til leigusala samkvæmt skriflegri beiðni leigjanda.
Ástæða er til þess að gera athugasemd við ákvæði 1 .mgr. og taka undir 
sjónarmið Félagsbústaða, Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um heimild til slíks.

Beðist er velvirðingar á þvi að umsögnin berst að liðnum umsagnarfresti.

Virðingarfyllst,

UnnurV. Ingólfsdóttir 
framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs
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