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Reykjavík, 14. janúar 2016

Efni: Umsögn Kennarasambands íslands um frumvarp til laga um húsnæðisbætur. Þingskjal 
565 — 407. mál.

Kennarasamband íslands, hér eftir nefnt KÍ, hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um 
húsnæðisbætur.

KÍ telur að frumvarpið feli í sér ýmsar úrbætur fyrir leigjendur. Kennarasamband íslands vill þó ítreka að 
jafnvel þótt frumvarp þetta verði að lögum þarf mikið meira til að koma til að bæta það ástand sem ríkir 
á íslenskum leigumarkaði um þessar mundir.

Gerðar eru athugasemdir við eftirfarandi greinar frumvarpsins:

6. tl. 1. mgr. 3. gr.
Kanna þarf hvort þessi skilgreining samrýmist samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og þeim 
tilskipunum sem íslandi berað innleiða.

8. gr.
Vísað er til umsagnar Leigjandaaðstoðar Neytandasamtakanna sem hún gerði við 10. gr. frumvarps til laga 
um húsnæðismál sem lagt varfram á 144. þingi - mál 788 varðandi athugasemdirvið 8. gr. Eðlilegt verður 
að telja að séu leigjendur að sama íbúðarhúsnæði með aðskilinn fjárhag (séu þeir t.d. ekki samskattaðir) 
þá geti þeir fengið hlutfallaðar húsnæðisbætur sem greiðast til hvers fyrir sig.

C-liður 2. mgr. 9. gr. og c-liður 3. mgr. 9. gr.
Mikilvægt er að kannað sé hvort slá megi af þeim kröfum sem settar eru fram um sér eldhús og 
baðaðstöðu. Vitað er að margir tekjulágir einstaklingar búa við bágar aðstæður á húsnæðismarkaði, leigi 
einstaklingsherbergi eða húsnæði þar sem eldhús og/eða snyrting er sameiginleg með öðrum. Verður að 
telja að það séu einmitt þessir einstaklingar sem hafa ekki efni á að leigja annarskonar húsnæði sem hafi 
þörf á húsnæðisbótum og því samræmist það anda laganna að þeir geti notið slíkra bóta. Þá myndi það 
stuðla að því að fleiri leigusamningum yrði þinglýst, auðveldara yrði að hafa eftirlit með slíkri leigu, 
réttarstaða þessara leigutaka myndi batna og líkur á að leigutekjunum yrði skotið undan skatti yrðu minni 
þar sem auðveldara yrði að hafa eftirlit með leigutekjunum.

A-liður 3. mgr. 9. gr.
Þennan lið mætti skilja á þann veg að ef umsækjandi eða annar heimilismaður telst þegar til heimilis í 
öðru húsnæði þá verði ekki veittar húsnæðisbætur vegna neins heimilismanns, sbr. þó 3. mgr. 10. gr. Ætla 
má að tilgangurinn sé að við útreikning húsnæðisbóta skuli ekki taka tillit til þeirra (taka þá með í 
útreikninginn) sem þegar eru til heimilis í öðru húsnæði, sbr. þó 3. mgr. 10. gr. Því er mikilvægt að breyta 
orðalagi svo ákvæðið verði ekki misskilið.
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10. gr.
Mikilvægt er að foreldri/forsjármaður geti sótt um bætur fyrir hönd barns yngra en 18 ára sem hefur 
tímabundið aðsetur á heimavist eða námsgörðum. Eðlilegt er að bæturnar greiðist til þess 
foreldris/forsjármanns sem greiðir kostnað vegna heimavistar eða námsgarða. Verulegur auka kostnaður 
er við heimavist/námsgarða t.d. fyrir foreldra/forsjármenn barna sem búa úti á landi og geta ekki notið 
framhaldsskólanáms nálægt heimili sínu. Órökrétt er að mismuna eftir aldri í þessum efnum.

11. gr.
Kanna þarf hvort réttlætanlegt sé að ganga lengra og heimila bætur í þeim tilvikum þar sem um er að 
ræða herbergi með sameiginlegri aðstöðu.

13. gr.
Eðlilegt er að fleiri en einn aðili sé leigjandi og þar með aðili að leigusamningi um viðkomandi húsnæði 
t.d. þegar margir leigja saman íbúðarhúsnæði til búsetu. Mikilvægt er því að fleiri en einn aðili geti sótt 
um hlutfall af húsnæðisbótum og að hægt sé að að skipta greiðslu bótanna til allra heimilismanna enda 
er algengt að fólk sé með aðskilinn fjárhag þótt það leigi saman. Þá vísast til framangreindar umsagnar 
Leigjendaaðstoðar Neytendasamtakanna um 11. gr. frumvarps til laga um húsnæðismál sem lagt var fram 
á 144. þingi - mál 788.

Virðingarfyllst,
f.h. KÍ

Anna Rós Sigmundsdóttir 
Lögfræðingur KÍ
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