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öryggi til framtiðar, frelsi þegar þér hentar

Umsögn um frumvarp -  mál 697 ný lög um húsnæðissamvinnufélög

Lög um starfsemi og rekstur fyrirtækja hvers konar geta seint útilokað að illa fari þegar 
ytri aðstæður breytast verulega eða komið í stað faglegrar og ábyrgrar stjómunar og 
stefnu. Það er hluti af skilgreindum markmiðum húsnæðissamvinnufélaga að reka sig til 
langs tíma á sjálfbæran og ábyrgan hátt án hagnaðarsjónarmiða. Það er mikilvægt að 
undirliggjandi sé heilbrigt og gegnsætt viðskiptalíkan sem getur tekist á við áfoll og 
efnahagssveiflur. í því felst neytendavemd og öryggi fyrir alla félagsmenn. Hér er fylgt 
fordæmi granna okkar á norðurlönduniun sem breyttu lagaumhverfi fyrir um þremur 
áratugum síðan eftir hrun á fjármála og fasteigamarkaði.

Stjóm og framkvæmdastjóri gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:
•  3gr. Við teljum ástæðulaust að setja lágmarksfjölda stofnenda. Það má þó vera 

ljóst af eðli félaga, þar sem búseturéttargjaldið er eiginfjárframlag þátttakanda, að 
minni félög verða fjárhagslega veikari en geta engu að síður átt rétt á sér og 
hentað á minni svæðum og í minni verkefnum.

•  17 gr. 2 mgr. Við erum efnislega sammála viðbótargrein um bann við að nýta 
viðhaldssjóð félagsins til annarra verkefna og mikilvægi þess að gæta að getu 
félaganna til að standa undir skuldbindingum sínum. Við leggjum hins vegar til að 
við setninguna sé bætt „...nem a að undangengnu samþykki 2/3 hluta 
félagsmanna á félagsfundi.w

Fjárhagsleg ábyrgð á skuldbindingum félaganna er solitarisk, bæði er varðar 
skuldir og viðhald. Það eru gerðar viðhaldsáætlanir og framlag innheimt til 
viðhalds sem viðhaldstekjur og síðan koma viðhaldsgjöld. Gjöldin geta sveiflast 
milli ára og verið umfram eða undir, áætluð og óvænt. Ekki er gert uppgjör til að 
endurgreiða afgang eða innheimta umfram þörf gagnvart félagsmönnum. Uppgjör 
ársins, til hækkunar eða lækkunar, endar síðan sem hluti af eigin fé félaganna og 
er sérmerkt í bókhaldi. Sé eiginQárstöðu eða lausafjárstöðu ógnað vegna 
erfiðleika af einhveiju tagi þá er það eðlilegt að kalla til félagsfundar, kynna 
stöðuna og fá heimild ef þörf krefur. Afdráttarlaust bann við nýtingu eða að loka á 
tímabundinn sveigjanleika gæti gert félagi erfitt fyrir að bjarga sér í þeim tilgangi 
að mynda nauðsynlegt andrými fyrir félög í erfiðleikum.

Stjóm Búseta hsf og framkvæmdastjóri fagna tillögum að nýjum lögum urn 
húsnæðissamvinnufélög og hvetur alþingi til að samþykkja þau. Með nýjum lögum er 
skapaður betri rammi fyrir ólík form félaga um leið og lagður er traustari grunnur að 
heilbrigðum og sjálfbærum rekstri, bættri neytendavemd og góða stjómhætti. Lögin skýra 
einnig réttindi og skyldur búseturétthafa betur en í eldri lögum og taka á helstu 
ágreiningasmálum.

Reykjavík 15. maí 2015
Virðingarfyllst f.h. Búseta hsf.

G ísif Örn Bjamhéðinsson 
Framkvcemdastjóri

SÍÐUM ÚLI10 • 108 REYKJAVÍK • SÍMl: 520 5788 • FAX: 533 5749 1
HEIMASÍÐA: www.buseti.is • NETFANG: buseti@buseti.is

http://www.buseti.is
mailto:buseti@buseti.is

