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Efni: Frumvarp um húsnæðissamvinnufélög - 697. mál 144. Iþ.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 29. apríl sl., þar sem 
ofangreint þingmál er senttil umsagnar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Vegna anna náðist ekki að senda inn þessa umsögn fyrir lok umsagnarfrests og er 
beðist velvirðingar á því.

Almennar athugasemdir

Framkomið frumvarp er liður í framtíðarskipan húsnæðismála sem unnið hefur 
verið að á undanfömum misserum. Sambandið hefur tekið þátt \ þeirri vinnu og 
styður eindregið að þær tillögur nái fram að ganga sem mótaðar hafa verið (sbr. 
skýrslu verkefnisstjórnar frá því í maí 2014).

Til þess að tryggja samfellu er mjög mikilvægt að tillögunum sé hrint í 
framkvæmd með heildstæðum hætti. Þeim er ætlað að ná markmiðum um 
sjálfbæran húsnæðismarkað með fjölbreyttum, raunhæfum valkostum og 
skynsamlegum húsnæðisstuðningi við fólk eftir efnum þess og aðstæðum. Það er 
forsenda þess að slíkum markmiðum verði náð að gagngerar úrbætur verið gerðar 
á öllum þáttum húsnæðiskerfisins. Sambandið geldur varhug við því að leggja 
eigi grunn að nýrri skipan með bútasaumi. Ennfremur er afar brýnt að fresta ekki 
viðbrögðum við þeim vanda sem helst brennur á þeim sem eru að koma undir sig 
fótunum á húsnæðismarkaði, hvort sem það er ungt fólk að hefja búskap eða 
fjölskyldur sem misst hafa húsnæði sitt í efnahagsáföllum undanfarinna ára.

Tengsl við skipulagsmál sveitarfélaga

Sveitarfélög hafa margvísleg tök á því að styðja ofangreind markmið um 
raunhæfa og fjölbreytta valkosti á húsnæðismarkaði. Einkum og sér í lagi er þá 
litið til skipulagsmála og ákvarðana sem teknar eru við uppbyggingu nýrra hverfa 
og þéttingu byggðar.1

Sambandið telur að sveitarfélög geti stuðlað með markvissum hætti að 
húsnæðisöryggi heimila með því að móta skipulagsskilmála sína með slík 
sjónarmið að leiðarljósi. Skilmálar tilgreini þannig að tiltekin hús / íbúðir séu 
byggðar á félagslegum grunni, út frá sjónarmiðum um blöndun byggðar og 
sjálfbæra þróun einstakra hverfa.

Samstarf sveitarfélaga og húsnæðissamvinnufélaga gæti verið á þann veg að félag 
fái ívilnanir á grundvelli slíkra skilmála. Eðlilegt kann að vera að samstarf af 
þessum toga feli í sér að hlutaðeigandi sveitarfélag eigi aðkomu að stjórn

' Sjá: Iittfi://www.velfprriarradunev1i.is/mcrii.i/fretlir2011/190-12011 Skvrsla ^mradslioiK um liusnaedisstcími.pdf.
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félagsins. Af þeirri ástæðu ætti að útvíkka 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins þannig að 
fleiri en félagsmenn séu kjörgengir. Það myndi einnig þjóna þeim tilgangi að 
tryggja aðgengi að þekkingu sem væri til staðar utan félagsins ef í stjórn kæmu 
óháðir stjórnarmenn, sbr. einnig umsögn frá viðskiptafræðideild Háskóla Islands.

Breytingar á stöðu húsnæðissamvinnufélaga

Breytingum skv. frumvarpinu virðist m.a. ætlað að færa skipan mála nær því að 
búsetuíbúðir í eigu húsnæðissamvinnufélags teljist vera nokkurs konar sameign 
búseturéttarhafa sem í þeim búa. Þetta leiðir einkum af 5. og 13. gr. frv. þar sem 
gert er ráð fyrir að félagssjóðir verði í enn ríkari mæli sameiginlegir og að framlög 
til þeirra miðist við heildarrekstrarkostnað viðkomandi húsnæðissamvinnufélags 
fremur en rekstrar-, viðhalds- og fjármagnskostnað af hverri búsetuíbúð fyrir sig.

Hér er um ákveðna grundvallarbreytingu að ræða sem rýna þarf vel m.a. út frá 
meginreglum um sérstaka sameign og þinglýsingu eignarréttinda. Hafa þarf í 
huga að að frumvarpið gerir áfram ráð fyrir því að búseturéttur sé kevptur. sbr. 4. 
tölul. 2. gr. gildandi laga. Hins vegar klippir frumvarpið á að samhengi sé milli 
þess réttar sem er keyptur og að réttinum sé viðhaldið með greiðslu búsetugjalds 
vegna tiltekinnar búsetuíbúðar. sbr. c-lið 2. gr. frumvarpsins. Spyrja má hvort það 
sé í hag íbúa að gera slíkar breytingar, án þess að jafnframt sé tryggt hvernig fara 
eigi með hlutdeild íbúa í heildareigninni. Má þar hafa í huga hver munur er 
almennt á samvinnufélögum og gagnkvæmum fjárhagslegum félögum.

í því sambandi þarf einnig að skoða hvernig breytingar skv. frumvarpinu passa 
við þau ákvæði laga um samvinnufélög, sem ætlað er að vera samþykktum hsf. til 
fyllingar, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga nr. d-lið 3. gr. frumvarpsins. Athygli vekur að 
með frumvarpinu er dregið úr vægi ákvæða laga um samvinnufélög og felur það í 
sér viðurkenningu á því að húsnæðissamvinnufélög séu sérstakt rekstrarform er 
hafi sjálfstæð markmið.
Sambandið saknar þess einnig að í greinargerð með frumvarpinu sé fjallað um 
það hvaða áhrif breytingar skv. frumvarpinu kunni hafa á samþykktir 
húsnæðissamvinnufélaga, m.a. um deildaskiptingu sbr. 9. tölul. 4. gr. Er þá litið 
til hugmynda sem til umræðu hafa verið um nýtt félagslegt húsnæðiskerfi. Þar 
hefur sér í lagi verið horft til Danmerkur, þar sem félagslega húsnæðiskerfið 
byggist á ákveðinni útfærslu deildaskiptra húsnæðissamvinnufélaga sem eru 
viðtakendur opinbers stuðnings í gegnum stofnkostnaðarstyrki sveitarfélaga og 
vaxtaniðurgreiðslu af hálfu ríkisins.2
í umsögnum Búseta um fyrirliggjandi frumvarp er kallað eftir því að húsnæðis- 
samvinnufélög geti einnig haft með höndum byggingu og rekstur leiguíbúða, m.a. 
fyrir tiltekinn hóp leigjenda sem áformum um stofnframlög er sérstaklega ætla að 
mæta. Sambandið tekur út af fyrir sig ekki afstöðu til þessarar hugmyndar 
íslensku húsnæðissamvinnufélaganna en bendir á að það er ófrávíkjanleg 
forsenda fyrir opinberum húsnæðisstuðningi, að hann fari til þeirra sem eru í 
raunverulegri þörf en renni ekki til almenns rekstrar húsnæðisfélaga.

Velferðarnefnd er hvött til þess að fylgjast með framvindu hugmynda um nýtt 
félagslegt húsnæðiskerfi hér á landi út frá því sjónarmiði að ákvæði í

 ̂ Sjá m.a.: hHpy/w\vw..isi.is/mcdia/2717/N it f lagslcgt sn iskcrfi 9 ulg loka.fxlf.
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fyrirliggjandi frumvarpi, verði það að lögum, stangist ekki á við þá útfærslu sem 
verður fyrir valinu. Það kunna einnig að vera rök fyrir því að afgreiðsla 
frumvarpsins bíði eftir því að önnur frumvörp varðandi húsnæðismálin komi inn 
til þinglegrar meðferðar.

Afdrif búseturéttar við gjaldþrot hsf. og / eða nauðungarsölu húsnæðis

í 12. mgr. 20. gr. frv. kemur fram það nýmæli að búseturéttur falli niður við 
nauðungarsölu búsetuíbúðar skv. nánar tilgreindum ákvæðum laga um 
nauðungarsölu, þ.e. 6. gr. (nauðungarsala án undangengins gjaldþrots) og 7. gr. 
(nauðungarsala skv. kröfu skiptastjóra þrotabús). Tillagan er studd þeim rökum að 
ekki sé viðunandi að kaupandi íbúðar sem seld er nauðungarsölu, þurfi að sæta 
því að búseturéttarhafi geti haldið áfram að búa ótímabundið í íbúðinni án 
skilgreinds endurgjalds, þar sem búsetugjaldið sé oftar en ekki ákvarðað á öðrum 
forsendum en leigugreiðslur.

Lýsa verður yfir verulegum efasemdum um að þetta nýmæli eigi rétt á sér, enda 
vinnur það þvert gegn yfirlýstu markmiði frumvarpsins um að efla búsetuöryggi. 
Ljóst má vera að útfærsla af þessu tagi mun öll verða á kostnað búseturéttarhafa í 
stað þess að virða eðlilegt jafnvægi milli hagsmuna málsaðila. Er þá vísað til 
íbúa, lánardrottna húsnæðissamvinnufélags og þeirra sem áhuga kynnu að hafa á 
því að eignast það íbúðarhúsnæði sem hér um ræðir.

Ennfremur er vísað til þess sem áður segir um að öðrum ákvæðum frumvarpsins 
virðist vera ætlað að styrkja það fyrirkomulag að búseturéttaríbúðir teljist vera í 
sameign íbúa. Slíkt fyrirkomulag getur leitt til þess að búseturéttarhafi sem alla tíð 
hefur staðið í skilum með gjöld vegna íbúðar sinnar þurfi að sæta því að íbúð 
hans sé boðin upp vegna greiðsluerfiðleika félagsins. Slíkir erfiðleikar geta m.a. 
hlotist af skuldastöðu annarra íbúa, mistaka stjórnenda eða af utanaðkomandi 
aðstæðum. Það er augljóslega ósanngjarnt að íbúi glati búseturétti sínum, sem 
hann hefur keypt, vegna slíkra atvika.

Sambandið leggur því til að 12. mgr. 20. gr. verði unnin frá grunni í meðförum 
velferðarnefndar og að horfið verði frá því að tengja búseturétt við afdrif 
nauðungarsölu og / eða gjaldþrots húsnæðissamvinnufélags. í samræmi við það 
sem áður er rakið, telur sambandið rétt að íbúar njóti öryggis m.a. í gegnum 
skipulagsskilmála sveitarfélaga sem tilgreini að hlutaðeigandi íbúðir séu byggðar 
á félagslegum grunni, út frá sjónarmiðum um blöndun byggðar og sjálfbæra 
þróun einstakra hverfa. Meðan slíkir skilmálar eru í gildi gangi þær íbúðir, sem 
þeir eiga við um, ekki kaupum og sölum á almennum fasteignamarkaði.

Samkvæmt því haldist búseturéttur sem veittur hefur verið enda þótt 
eigendaskipti verði að eignum eða nýir aðilar taki við rekstri. Að mati 
sambandsins ætti sú skipan ekki að hafa veruleg áhrif á þau lánskjör sem 
húsnæðisfélögum bjóðast.

Eftirlit með starfsemi húsnæðissamvinnufélaga

Meðal þeirra tillagna sem verkefnisstjórn lagði fram í áðurnefndri skýrslu frá maí 
2014 var að framkvæmd húsnæðisstefnu stjórnvalda verði fundinn traustur 
farvegur, hugsanlega með því að ný húsnæðisstofnun verði sett á fót.
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Mjög brýnt er að eftirfylgni með opinberri húsnæðisstefnu, þar með talið eftirlit, 
verði að skilgreindu verkefni í stjórnsýslunni í samræmi við það sem gengur og 
gerist hjá öðrum norrænum ríkjum. í Ijósi þess að verulegir almannahagsmunir 
eru undir þarf að skerpa verulega á slíkum ákvæðum í frumvarpinu, m.a. þannig 
að úttektir á fjárhag hsf. (sbr. 7. gr. frumvarps) séu ekki alfarið á forræði 
félagsstjórnarinnar sjálfrar heldur komi þar að opinberir aðilar og óvilhallir 
utanaðkomandi sérfræðingar.
Að mati sambandsins ætti að skoða gaumgæfilega þann kost að íbúðalánasjóði 
verði falið að fara með eftirfylgni og eftirlit með starfsemi húsnæðis- 
samvinnufélaga, í það minnsta þar til fyrir liggur hvernig stjórnsýslu 
húsnæðismála verður fyrir komið. Ekki er góð reynsla af því að þetta eftirlit sé 
vistað hjá ráðuneyti, auk þess sem ákveðin rök mæla með því að eftirfylgni 
húsnæðisstefnu sé hjá öðrum aðila en þeim sem mótar stefnuna.

Brottfall á kaupskyldu hsf.

Lagt er til í frumvarpinu að óheimilt verði að kveða á um það í samþykktum eða 
búsetusamningum að hlutaðeigandi húsnæðissamvinnufélag skuli hafa 
kaupskyldu á búseturétti íbúa sem flytja vill sig um set.

Nýmælinu er ætlað að taka til búsetusamninga sem gerðir verða eftir gildistöku 
hennar. Engu að síður er um veigamikla breytingu að ræða sem bæði getur haft 
áhrif á starfandi félög og vaxtarskilyrði nýrra félaga. Fátækleg rök eru færð fram í 
greinargerð með breytingunni og engin greining virðist hafa farið fram á því 
hvaða áhrif hún kann að hafa á eftirspurn eftir búseturéttaríbúðum að kaupandi 
viti að hann þurfi einn að bera áhættuna af því ef búseturéttur gengur ekki út. Þá 
eru ákvæði um afsal á búseturétti (sbr. 7. mgr. 20. gr.) fremur í ætt við þvingaða 
viðskiptahætti og gefa væntanlegum kaupendum ekki til kynna að samskipti á 
vettvangi félagsins fari fram á jafnræðisgrundvelli.

Yfirlýst markmið með lagabreytingum skv. frumvarpinu er að auka fjölbreytni og 
að fólk eigi raunverulega valkosti á hverjum tíma um búsetuform. Ekki verður 
betur séð en að bann við kaup- eða innlausnarskyldu vinni gegn þessu og dragi 
verulega úr því að húsnæðissamvinnufélög teljist aðlaðandi kostur.
Lagaskil

Athygli vekur að fyrirliggjandi frumvarp er sett fram sem breyting á gildandi 
lögum enda þótt efni nánast hverrar greinar þeirra sé breytt. Sambandið telur að 
eðlilegra hefði verið að semja ný lög frá grunni og taka þá jafnframt afstöðu til 
þess hvaða ákvæði í eldri lögum skuli eftir atvikum gilda áfram, m.a. um 
samþykktir hsf., búsetusamninga, o.fl. Fyrirsjáanlegt er að álitaefni munu koma 
upp um það hvort beita eigi eldri lögum eða yngri, t.d. varðandi afdrif 
búseturéttar við gjaldþrot og nauðungarsölu sbr. að ofan. Áríðandi er, í Ijósi 
þeirra ríku almannahagsmuna sem hér eru undir, að lagaskil af þessu tagi séu 
eins skýr og kostur er. Þá væri ennfremur kostur að áfram væri til staðar hliðstætt 
ákvæði og í gildandi lögum, að stjórn húsnæðissamvinnufélags (og eftir atvikum 
öðrum aðilum) sé skylt að verða við óskum um að málefni einstakra 
búseturéttarhafa fari eftir nýrri lögum eða þeim þeim lögum sem eru 
búseturéttarhafanum hagstæðari.
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Ráðstöfun á eigin fé hsf. við slit þess

Frumvarpið virðist almennt ganga út frá því að rammi um starfsemi 
húsnæðissamvinnufélaga sé að meginstefnu til markaður í samþykktum þeirra, 
þar á meðal um ráðstöfun eigna félagsins ef því er slitið, sbr. 28. tölul. 4. gr.

í Ijósi þess að starfsemi húsnæðissamvinnufélaga er samfélagslegt verkefni, sem 
miklu varðar gagnvart almannahagsmunum hvernig reiðir af, er að mati 
sambandsins eðlilegt - og í raun nauðsynlegt - að kveðið sé á um það með lögum 
hvernig þessi ráðstöfun skuli eiga sér stað, m.a. hvernig gert skuli upp við rétthafa 
í félaginu núverandi og fyrrverandi, auk þess sem tryggja þarf að eftirstöðvar að 
loknu slíku uppgjöri (við rétthafa og kröfuhafa) skuli renna til samfélagslegra 
verkefna á sviði húsnæðismála.

Samantekt

Þrátt fyrir þá varnagla sem slegnir eru í þessari umsögn styður sambandið að 
frumvarpið verði að lögum á yfirstandandi löggjafarþingi og hvetur til þess að 
samhliða verði stigin eins mörg skref og mögulegt er til þess að innleiða nýja 
framtíðarskipan húsnæðismála. Húsnæðissamvinnufélög hafa verið og verða 
áfram mikilvægur samstarfsaðili sveitarfélaga við að ná markmiðum um 
sjálfbæran húsnæðismarkað sem tryggi öllum viðunandi húsnæðisöryggi. Sérstök 
ástæða er til að undirstrika þetta sjónarmiðið enda er tillögum í fyrirliggjandi 
frumvarpi ætlað að bæta úr réttaröryggi þeirra sem eiga heimili sitt í húsnæði sem 
rekið er á félagslegum grunni. Af hálfu sambandsins er farið fram á að 
velferðarnefnd taki til sérstakrar skoðunar fyrrgreind atriði í fyrirliggjandi 
frumvarpi sem telja verður að dragi úr búsetuöryggi íbúa og hafi þar fyrir augum 
að lögfesting feli í sér raunverulega réttarbót.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLACA
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