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Fvrirspurn

a) Hversu margar íbúöir losnuðu hjó Félagsbúðstöðum ó síöasta óri?
b) Hver er éstæðan fyrir því að þær losna?
c) Hversu langurtímilíðurað meöaltalifró þvíaö íbúö losnarog þartilað hún erleigö útaftur?
d) Hve margar íbúðir eru lausar núna (ógúst/september) hjó Félagsbústööum?
e) Hvenær fara þær íbúðir sem eru lausar núna í útleigu?

Svar Félagsbústaða er eftirfarandi

a) A érinu 2017 komu 27O íbúöir til úthlutunar hjó FB að milliflutningum með töldum eða 173
almennar íbúöir, 60 þjónustuíbúöir aldraðra og 37 sértæk búsetuúrræði. Til viöbótar þessu
koma úthlutanir ó íbúðum íeigu SEA sem keyptar voru síðasta haust.

b) íbúöum Félagsbústaöa er úthlutað í kjölfar þess að leigutakar hætta að leigja þær eða þegar
n'ijar íbúðir bætast íeignasafnið. Um 40 %þeirra sem flytja út úr íbúðum Félagsbústaða fara
ó almennan markaö (kaupa eða leigja) taka upp sambúð og nima íbúöina vegna þess eða
flytja út ó land. Um 20 %flytp íaðra íbúð ó vegum Félagsbústaða. Um 30% flytja ó

sjúkrastofnun, hjúkrunarheimi eða um andlót er að ræða oglOo/o fara annað eöa eru bornir
út úr íbúðinni.

c) Allar íbúðir Félagsbústaða eru standsettar óður en n'iir leigutakar flytja inn. Standsetning
íbúöar tekur að jafnaði 1-3 mónuði. Aö meðaltali er n'iting ó húsnæði félagsins tlfir 97% ét

síðustu 1.2 mónuðum og hver leigutaki b'ir aö jafnaði um 8 ór hjó félaginu.
d) Engar íbúðarhæfar íbúðir voru lausar í lok ógúst 2018. A þeim tímapunkti voru hinsvegar 90

íbúðir ístandsetningarferli hjó félaginu sem er óvenju mikið. Aö jafnaði eru þær um 70 ó
hverjum tímapunkti.

e) Um leið og standsetningu líkur eru íbúðir sfndar tilvonandi leigutökum. Þeim er úthlutað til
leigutaka rétt óður en standsetningu I'ikur til að þær standi auðar ísem allra stystan tíma.
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