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Velferðamefnd.

Undirritaður gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarp laga um húsaleigulög, 399. mál:

12.gr. -  um viðhald hússnæðis og ábyrgð leigusala á reykskynjara og slökkvitæki.
Eðlilegt verður að teljast að gera þá kröfu að þessi atriði séu í lagi við upphaf samnings. Það verður 
hins vegar að gera þá almennu skynsemiskröfu að hver og einn leigutaki hugsi um sitt heimili á 
ábyrgan hátt. Hér eru um aukin kostnað að ræða ef senda á starfsmann árlega til að skipta um rafhlöðu 
í reykskynjara og athuga með slökkvitæki. Hægt er að semja sig frá þessu skv. 22.gr. laga eins og áður 
(óbreytt). Það þarf hins vegar að hvetja til ábyrgðar og góðra umgengni og ekki vanþörf á. Þetta á að 
vera hluti a f sjálfsagðri lífsleikni allra einstaklinga og það þarf að varast að ala á ábyrgðarleysi í 
samfélaginu í lögum sem skapar kostnað. Full ástæða er til að spyrja hvar liggur ábyrgðin af tjóni t.d 
ef barn hefur tæmt slökkvitæki vegna fikts og svo kviknar í og tækið virkar ekki eða reykskynjari sem 
hefur verið skemmdur lætur ekki vita. Hver ber ábyrgðina ef mannsbani verður? Er verið að færa 
ábyrgð á leigusala sem getur ekki uppfyllt hana nema með stöðugum heimsóknum og eftirliti inn á 
heimili fólks, með tilheyrandi kostnaði? Er ekki eðlilegast og ódýrast að leigutaki kaupi rafhlöðu á 
300 kr. í næstu verslun um leið og mjólkina og skipti sjálfur. Hvenær verður leigusali að sjá um þrif 
og peruskipti? Eiga allar leiguíbúðir að verða þjónustuíbúðir? Á þetta ekki að vera valkvætt?

Um 22.gr. frumvarps um tryggingarfjárhæð.
Afskriftir leigusala vegna vanskila eru umtalsverðar. Eins og fram kemur í umsögn frumvarpsins 
getur það tekið langan tíma að losna við slæman leigutaka og er þá tjón leigusalans verulegt en það 
getur tekið allt að ári að losna við einstakling úr íbúð. Þrennt er til ráða: (1) að auka tryggingu, (2) 
hafna leigutaka með slæma sögu eða (3) hraða og einfalda riftunar- og útburðarferli. Á leigumarkaði 
geta verið einstaklingar sem geta greitt hærri tryggingu þrátt fyrir að hafa lent í áfalli og vera með 
vanskilasögu. Undirritaður vill því að opnað sé fyrir þann valkvæða möguleika að tvöfalda megi 
tryggingu (andvirði 6 mánaða) og á móti tvöfaldasta uppsagnarfrestur leigutakans af hendi leigusala 
(12 mánuðir). Riftunarákvæði vegna vanskila og umgengni væru óbreytt. Hér er því um fullkomlega 
valkvætt ákvæði að ræða sem opnar dyrnar fyrir fólk sem annars gæti ekki fengið húsnæði og lendir á 
milli skips og bryggju. Vel má hugsa sér að rýmri heimild megi takmarka við leigufélög sem hlotið 
hafa einhverskonar vottun velferðarráðuneytisins og leigusamningur sé ótímabundin. Mikilvægt er í 
þessari umræðu, að efla fjárhagslegt læsi og ábyrgð fólks en lagaumhverfið hvetji ekki til misnotkunar 
og óþarfa kostnaðar sem dreift er á heildina í formi hærri leigu til að mæta honum. Þannig er heildinni 
refsað vegna fárra. Það er alveg ljóst að þungt riftunar- og útburðarferli fælir stóran hóp fólks frá því 
að leigja út litlar íbúðir sem standa tómar, áhættan er einfaldlega of mikil og kerfið þungt.

Búseti hsf. rekur tæplega 200 leiguíbúðir í dótturfélagi, Leigufélagi Búseta ehf. Allir leigusamningar 
eru langtíma og mælist ánægja íbúa mjög há.
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