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Reykjavík 18. desem ber 2018
U m sögn Neytendasam takanna um frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæ ðisbæ tur (réttur
náinsm anna og fatlaðs fólks), 140. mál.

N eytendasam tökin vísa til tölvupósts frá nefndarsviði A lþingis, dags. 27. nóventber sl., þar sem ó sk a ð er
eftir um sögn sam takanna um frum varp til laga um breytingu á lögunt um húsnæ ðisbæ tur (réttur
nám sm anna og fatlaðs fólks), 140. mál.
í frum varpinu er lagt til að réttur fatlaðs fólks og nám sm anna til húsnæ ðisbóta verði rým kaður m eð því
að fella á brott ákveðin skilyrði fyrir undanþágu á grundvelli 11. gr. laga urn húsnæ ðisbæ tur nr. 75/2016.
N eytendasam tökin fagna því að unnið sé að því að rýntka rétt um ræ ddra hópa til húsnæðisbóta. Eins og
kem ur fram í greinargerð frum varpsins virðist hvorki vera nægilegt fram boð a f rýmum í heim avist eða
nám sgörðum tengdum viðurkenndum m enntastofnunum fyrir nám sm enn né húsnæ ðisúrræ ðum í
sam ræ m i við 10. gr. laga um m álefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Á kveðið hlutfall um ræ ddra hópa þ a rf því
eflaust að leita annarra leiða til að finna sér húsnæði og virðist nokkuð íþyngjandi að það sé gert að
skilyrði til að öðlast rétt til húsnæ ðisbóta að í leiguhúsnæði sé fyrir að fara séreldhúsi eða aðstöðu sem
og sérsnyrtingu. Þær breytingar sem unnið er að m yndu þá rým ka rétt ákveðins hóps til að fín n a sér
leiguhúsnæ ði við hæfi t.a.m . m eð öðrum aðilum án þess að réttur þeirra til húsnæ ðisbóta kynni að
skerðast eða falla brott.
N eytendasam tökin lýsa yfír ánæ gju með að breytingartillagan stuðli að jafnari rétti til náms óháð búsetu.
N eytendasam tökin gera ekki frekari athugasem dir við frum varpið að svo stöddu og leggja til að það verði
sam þykkt.
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