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Reykjavík, 13. maí 2015. 
Umsögn um Þingskjal. 1171 — 697. mál. 

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög, nr. 66/2003, með síðari 
breytingum (réttarstaða búseturéttarhafa, rekstur húsnæðissamvinnufélaga).

Umsögn er tengist stjórn, reikningsskilum og endurskoðun. .

1. 6. gr. Stjórn, stjórnarmenn og framkvændastjóri

Lágmark stjórnarmanna skv. frumvarpi er þrír. Að mínu mati ættu að vera fimm og skipting stjórnar 
þannig að þrír eru félagsmenn og tveir óháðir stjórnarmenn með sérþekkingu á fjármagnsmarkaði. 
Ástæða fyrir því er að félögin eru fjármagnsfrek, og oft með frekar lágt eiginfjárhlutfall. 
Fjármangskostnaður er hátt hlutfall af heildarkostnaði. Ekki er hægt að ætlast til þess að félagsmenn 
hafi þessa þekkingu og ekki er boðlegt að enginn stjórnarmanna hafi litla sem enga fjármálaþekkingu 
eða aðra þekkingu er tengist fjármagnsmarkaði, sbr. liði nr. c., d., e., f., g., h., i., j. og n í 6. gr. Þannig 
er mögulegt að stjórnar- sem og eftirlitsskylda stjórnarmanna verði ekki nægilega virk.

6. gr. c. Gera á lágmarskröfu um hæfi og hæfni framkvæmdastjóra. Þessi lágmarkskrafa fer eftir því 
hvernig félagið er uppbyggt. Sérþekking á rekstri fasteigna sem og á fjármagnsmarkaði. Oftar en ekki 
er ekki hægt að uppfylla nema aðra hvora lágmarkskröfuna og þá verður að uppfylla restina með t.d. 
fjármálastjóra sem hefur þekkingu á fjármagnsmarkaði.

2. 7.gr. Úttekt á fjárhag og varasjóður.

Ef það þarf að gera úttekt á þriggja ára fresti, þó svo að það sé ekki kostnaðarsamt, hver er þá 
gagnsemin af ársreikningum? Ársreikningur á að gefa glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins á 
hverjum tíma. Þar er einnig tekið rekstrarhæfi inn í myndina. Spurning er hér hvort „sjálfbært til 
lengri tíma" sé frábrugðið „rekstrarhæfi" er fram kemur í ársreikninglögum? Í hverju fellst það þá? Í 
6. gr. kemur fram að stjórn á að móta stefnu félagsins, og það er ekki hægt að gera án þess að taka 
tillit til fjárhagslegra atriða, sem og fjármögnunar til lengri tíma litið. Þekking stjórnarmanna er 
nauðsynlegt og ábyrgð þeirra á því að vel sé staðið að hlutunum er því mikil.
Mitt mat er að það eigi að fella þessar „úttektir á þriggja ára fresti" og setja það verkefni inn í 
starfsskyldur stjórnar með því að hækka lágmark nefndarmanna í fimm og þar af séu tveir óháðir og 
með sérþekkingu á fjármálum og fjármögnun. Þannig ætti fjárhagurinn að verða skoðaður á hverju 
ári vel og vandlega, í stað á þriggja ára fresti.

3. 25. og 28. gr. Ársreikningur

Í greininni er talið upp hvað ársreikningur skuli innihalda „Ársreikningur skal fela í sér 
efnahagsreikning, fjárstreymisyfirlit og skýringar". Hér er þess hvergi getið að það eigi að vera 
rekstrarreikningur í ársreikningnum. Hvað velur? Einnig er hugtakið „fjárstreymisyfirlit" löngu úrelt 
hugtak. "Sjóðstreymi" leysti það af hólmi með lögum nr. 28/2003. Er það kannski ætlunin að sýna 
einhverjar aðrar reikningshaldsstærðir en þær sem fram koma í sjóðstreymi?

mailto:eg@hi.is


4. Eining tengd almannahagsmunum

Tel að það ætti að huga að því hvort ekki eigi að skilgreina öll „húsnæðissamvinnufélög" sem 
„einingar tengdar almannahagsmunum" sbr. skilgreiningu í lögum nr. 79/2008. Efnahagsreikningur 
húsnæðissamvinnufélaga getur skipt mörgum milljörðum króna, jafnvel tugum. Allur lífssparnaður 
félagsmanna er oft bundinn í þessu félagsformi. Almannahagsmunir eru miklir. Ef illa fer kemur 
jafnvel ríkisvaldið til aðstoðar, sem er í raun allir landsmenn, með fjármagn sem er innheimt sem 
skattfé. Almannahagsmunir eru hér til staðar.

5. 28. gr. Skýrsla stjórnar

Ég tel að það vanti mikilvægasta þáttinn í rekstri húsnæðissamvinnufélaga, en það er fjármögnunin. 
Sérstakur liður ætti að fjalla um fjármögnun félagsins og framtíðarhorfur, en ekki eins og gert er ráð 
fyrir í frumvarpinu, t.d. á þriggja ára fresti. Það getur margt breyst á þremur árum. Þessi liður gæti 
verið nefndur Fjárhagur og skuldbindingar til lengri tíma.


