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Efni: Umsögn fjölskylduráðs Hafnarfjarðar um frumvarp til laga um
húsnæðisbætur. Þingskjal 565 -  407. mál.

Fjölskylduráð Hafnarfjarðar styður í aðalatriðum umsögn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga varðandi frumvarp um húsnæðisbætur. Ráðið vill ennfremur koma 
eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

Á það er bent að betur færi að nota hugtakið húsnæðisstuðningur fremur en 
húsnæðisbætur þegar fjallað er um stuðning vegna húsnæðiskostnaðar. Hugtakið 
stuðningur fremur en bætur er meira lýsandi og jákvæðara og nær betur að lýsa því 
úrræði sem um ræðir.

I frumvarpinu kemur ekki fram hver verður framkvæmdaaðili húsnæðisbóta. Verður að 
telja eðlilegt að ríkisskattstjóri verði framkvæmdaraðili þar sem afgreiðsla vaxtabóta er 
hjá þeirri stofnun. Mikilvægt er að húsnæðisbætur og vaxtabætur séu á sömu hendi en 
lagt var upp með að samræmi væri í stuðningi milli eigenda húsnæðis og leigjenda. Auk 
þess er bent á að æskilegt er að vaxtabætur séu greiddar út mánaðarlega eins og 
húsnæðisbætur.

I c. lið 9. gr. frumvarpsins kemur ffam að skilyrði húsnæðisbóta sé að um sé að ræða 
íbúðarhúsnæði sem felur í sér venjulega og fullnægjandi heimilisaðstöðu, sérsnyrtingu 
og baðaðstöðu. Hér er lagt til að einstaklingar sem leigja húsnæði með öðrum þar sem 
nokkrir aðilar samnýta eldhús og baðherbergi fá undanþágu frá þessu skilyrði.

I 3. mgr. 10. gr. ffumvarpsins segir að búi foreldrar eða forsjáraðilar bams ekki saman 
skal bamið teljast búsett á lögheimili sínu sem og í íbúðarhúsnæði þess foreldris eða 
forsjáraðila sem það á ekki lögheimili hjá enda dvelji bamið hjá foreldrinu eða 
forsjáraðilanum í að lágmarki 30 daga á ári. Telst bamið þá sem heimilismaður hjá 
báðum foreldmm sínum eða forsjáraðilum til 18 ára aldurs. Fjölskylduráð Hafnarfjarðar 
er sammála þessari nálgun og fagnar þessu nýmæli.
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í 2. tl. 32. gr. frumvarpsins er lögð til sú breyting á 45. gr. laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga að við hana bætist ný málsgrein þar sem ffam kemur að sveitarfélögum sé 
heimilt að veita stuðning vegna húsnæðiskostnaðar í samræmi við nánari reglur sem 
sveitarstjóm setur. Mjög mikilvægt er að samræmi ríki milli sveitarfélaga hvað 
sérstakan húsnæðisstuðning varðar. í Hafnarfirði hafa verið greiddar sérstakar 
húsaleigubætur til margra ára. Sú er ekki raunin í öllum sveitarfélögum. Bent er á að 
eins og ffamkvæmdin er í dag þá em mörg sveitarfélög með þau skilyrði þegar kemur 
að veitingu sérstakra húsaleigubóta að viðkomandi þarf að hafa búið í sveitarfélaginu í 
tilgreindan tíma til að fá greiddar sérstakar húsaleigubætur. Er sá tími allt uppí 3 ár sem 
viðkomandi þarf að hafa átt lögheimili til að öðlast þennan rétt. Mikilvægt er að 
samræmi ríki milli sveitarfélaga hvað það varðar að slík skilyrði séu ekki fyrir hendi. 
Ekki hefur verið rætt til hlítar hvemig sérstakar húsaleigubætur verða útfærðar eftir að 
ffumvarpið um húsnæðisbætur verður að lögum. Sú umræða þarf að fara fram.

Ef umrætt ffumvarp verður að lögum leggur fjölskylduráð Hafnarfjarðar áherslu á að 
um viðmiklar breytingar er að ræða og gefa þarf aðlögunartíma til að koma þeim til 
framkvæmda. Ekki er raunhæft að breytingamar komi til ffamkvæmda fyrr en í byrjun 
árs 2017 og sveitarfélagið geti tekið tillit til þeirra við fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 
2017.
Lögð er áhersla á samráð við sveitarfélagið um útfærslu og nánari ffamkvæmd.

Að lokum er beðist velvirðingar á því að umsögnin berst að liðnum umsagnarffesti.
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