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Umsögn Landssambands eldri borgara um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
húsnæðissamvinnufélög, nr. 66/2003, með síðari breytingum (réttarstaða 
búseturéttarhafa, rekstur húsnæðissamvinnufélaga), 697. mál.

Þessu viðamikla frumvarpi er ætlað að kveða nánar á um réttindi búseturéttarhafa í 
húsnæðissamvinnufélögum og styrkja að þetta félagsform geti orðið raunverulegur valkostur á 
íbúðamarkaði. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að samráð hafi verið haft við 
fulltrúa frá húsnæðissamvinnufélögum við gerð þess. Félagsmenn eiga samkvæmt 
frumvarpinu að bera meiri ábyrgð á rekstri félagsins en það getur hugsanlega verið erfitt í 
framkvæmd þar sem hér eiga að gilda fjölmargar og flóknar reglur og ekki er fyrir hvern sem 
er að setja sig inn í slíkt lagamál og síðan kemur reglugerð til viðbótar og ýmsir samningar. 
Landssambandið telur nauðsynlegt að skoða vel hvort hér er verið að setja svo miklar skyldur 
á þá sem vilja nýta sér þennan valkost sem húsnæðissamvinnufélög að það fæli fólk frá því 
að gerast félagar.

Í frumvarpinu er kveðið á um skyldur framkvæmdastjóra húsnæðissamvinnufélags þar sem 
gert er ráð fyrir að hann annist daglegan rekstur félagsins eftir nánari fyrirmælum félagsfunda 
og stjórnar félagsins. Markmiðið er að skýra nánar skilin á milli ábyrgðar stjórnar annars 
vegar og framkvæmdastjóra hins vegar. Lagt er til að formanni stjórnar sé óheimilt að taka að 
sér önnur störf fyrir félagið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem 
stjórnarformaður. Jafnframt er lag til að nákvæmari ákvæði verði í samþykktum 
húsnæðissamvinnufélaga um fjármál þeirra, þar á meðal um stofnsjóð þeirra, rekstrarsjóð, 
varasjóð og viðhaldssjóð þar sem hlutverk þessara sjóða eru nánar skilgreind sem og hvernig 
þeir eru fjármagnaðir. Landssambandið telur tímabært og nauðsynlegt að kveða skýrt á um 
þessi efni þar sem á undanförnum árum hafa komið upp mál sem valdið hafa eldri borgurum 
fjárhagstjóni, óvissu og vanlíðan.

Í frumvarpinu er áfram gert ráð fyrir að ríkisskattstjóri annist skráningu 
húsnæðissamvinnufélaga og gangi úr skugga um að samþykktir félaganna séu í samræmi við 
lög en hins vegar er ekki gert ráð fyrir að Velferðarráðuneytið staðfesti samþykktir 
húsnæðissamvinnufélaga eins og verið hefur. Spyrja má, miðað við reynslu síðustu ára, hvort 
ekki er full þörf á að styrkja opinbert eftirlit með húsnæðissamvinnufélögum en samkvæmt 
frumvarpinu virðist enginn opinber aðili eiga að hafa eftirlit með félögunum.

Í þessu frumvarpi er ekki tekið á þeim fjárhagsvanda sem margir búseturéttarhafar eiga í hjá 
hinum ýmsu húsnæðissamvinnufélögum, eða vanda félaganna sjálfra. Landssambandið telur 
æskilegt að gerð sé úttekt á því hvað valdið hafi þeim óförum og minnir á að þessi mál þarf að 
skoða vandlega í umfjöllun þingsins og hvort og hvernig hér sé verið að styrkja og efla 
réttarstöðu búseturéttarhafa og auka skilvirkni og fjölbreytni á íbúðamarkaði, sem vissulega er 
markmiðið með frumvarpinu.
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