
Athugasem dir v ið"m inn isb lað" félags- og húsnæ ðisráðherra dags: 15 .febrúar 2016

V iðbrögð vegna M I N N I S B L A Ð(s) Félags- og húsnæ ðism álaráðherra . Dags.: 15. feb rú ar 2016. 

varðandi um sagnir til Alþingis um frum varp  til laga um breytingu á lögum um 

húsnæ ðissam vinnufélög , nr. 66/2003.

"Almennt. M eð tölvupósti, dags. 25. janúar sl., var óskað eftir minnisblaði frá  velferðarráðuneytinu  

um afstöðu þess til helstu athugasemda í  umsögnum sem borist hafa vegna m.a. frum varps til laga 

um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög. Hér á eftir verður gerð grein fy rir þeim  

umsögnum sem borist hafa og afstöðu ráðuneytisins tilþeirra ."

•  Hér að ofan e r vísað í opnunartexta m innisb laðsins. Þar kem ur fram  að um er að ræða 

"afstöðu ráðuneytisins" en sú afstaða ætti að öðru jö fnu að vera í góðum takti við staðfest 

pólitísk m arkm ið viðkom andi ráðherra og ríkisstjó rnar.

Það vekur óneitanlega nokkra athygli að frum varpshöfundar í ve lferðarráðuneytinu  kjósa að leggja 

áherslu á að ná fram  ta lsvert breyttum  áherslum  frá  gildandi lögum - og frá  þeim viðm iðunum  sem 

sæ kja má alm ennt til alþ jóðasam bands húsnæ ðissam vinnufélaga (7 princip les). Einnig e r ástæ ða til 

að benda á að ráðuneytið  sæ kir engan rökstuðning til þe irrar reynslu sem  liggur fy r ir  af rekstri og 

starfsram m a húsnæ ðissam vinnufélaga í Danm örku. Svíþjóð eða Þýskalandi - þar sem  löng hefð er 

fy r ir  slíkum  rekstri og sam ningurinn um EES-svæðið leggur einnig sömu leiðbeinandi og takm arkandi 

línur varðandi fé lagafrelsi og neytendarétt.

•  Búseti á Norðurlandi hvetur ve lferðarnefnd  Alþingis enn og aftur til að kalla fram  gögn og

upplýsingar um starfsram m a húsnæ ðissam vinnufélaga þar sem  best hefur tek ist til um 

sjálfbæ ran og ábyrgan rekstur slíkra félaga -  um lengri tím a.

•  Tenging við tillögur og m arkm ið V erkefn isstjó rnar húsnæ ðisráðherra frá  því í maí 2014 er

mjög veik í greinargerð með frum varp inu og þetta m innisblað er sam a m ark brennt að því

leyti. Ekki ve rðu r t.d . auðveldlega rökstutt að með þeim breytingum  sem  frum varp ið  gerir 

ráð fy rir  verð i lagt að m örkum  til að unnt verð i að stofna og reka húsnæ ðissam vinnufélög út 

um landsbyggðina og beinlín is reynt að girða fy r ir  það að neytendadrifin  leigufélög geti orðið 

til sem  sam vinnufélög . Þannig er beinlín is unnið gegn því að "a lm ennur leigum arkaður" 

verð i til (en í öllum nágrannalöndum  er mjög stó r a lm ennur le igurm arkaður í not-for-profit 

umgjörð (alm ene-bolig/alm ennytta í Sv. Og Dan og regúleraður og mjög stó r le igum arkaður í 

Þýskalandi)

Ekki ve rðu r hjá því komist að bregðast við m innisblaði ráðuneytisins að því e r va rðar ým ist 

m isskilning eða afflutning m argra þeirra ábendinga og athugasem da sem  Búseti á Norðurlandi kom á 

fram fæ ri við ve lferðarnefnd  Alþingis. Því m iður hafði enginn af starfsm önnum  ráðuneytisins fy rir 

því að ræða við fu lltrúa Búseta á Norðurlandi varðandi einstök efn isatrið i og það e r afar leitt að þurfa 

enn og aftur að upplýsa að "sam ráð" og sam tal höfunda frum varpsins við starfsm enn og stjórn 

Búseta á Norðurlandi va r mjög takm arkað meðan á sam ningu frum varpsins stóð .

Búseti á Norðurlandi lagði að m örkum  á undirbúningsstigi meðan fjö lm ennur sam vinnuhópur var að 

störfum  -  og frá  þeim tím a hafa stjó rnendur félagsins fagnað öllum tæ kifæ rum  til að vinna að því að 

bæta umgjörð um húsnæ ðism arkaðinn í þeirri trú  að það væ ri sam eiginlegt verkefn i okkar allra að 

fjölga valkostum  og byggja ódýrara húsnæði þar sem  sem  allra f le stir geta búið við öryggi og hóflega 

greiðslubyrði af húsnæði sínu og fjö lskyldu sinnar.
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Hér birtist hið "ítarlega m innisb lað" ráðuneytisins etv . eins og að þar á bæ hafi m önnum  dálítið 

svona hlaupið kapp í kinn til varnar fy rir  upphaflegan frum varpstexta og þá greinargerð sem  var lögð 

fram  með frum varp inu .

•  Einboðið e r að beina því hér til v iðkom andi starfsm anna ráðuneytisins að einbeita kröftum  

og þekkingu að því að bæta fyrirliggjandi frum varp  og taka jákvæ ða og uppbyggilega afstöðu 

til fram kom inna ábendinga og athugasem da.

M eð sam þykkt fyrirliggjandi frum varps -  í óbreyttri mynd - er vandséð að mögulegt verð i að reka 

eða stofna ný húsnæ ðissam vinnufélög í dreifbýlisbyggðum  eða koma fy r ir  form bundnu og skilvirku 

sam starfi sveitarfélaga og velv ildarfjá rfesta  (pub lic-private-partnership) um rekstur 

húsnæ ðissam vinnufélags. Að óbreyttu munu m arkaðsað ilar alls ekki líklegir til að byggja íbúðir til 

sölu að nokkru m arki utan Höfuðborgarsvæ ðis og A ku reyrar. V íða sko rtir sam t húsnæði fy r ir  fó lk  

sem  getur fengið vinnu og vill geta búið í plássum til s jávar og sve ita .

M eð sam þykkt óbreytts frum varpstexta liggur fy rir að stigin eru mjög afdrifarík  skre f frá  "not-for- 

profit" áherslum  húsnæ ðissam vinnufélaga og ja fn ræ ð i allra y fir í að gefa einstaklingum  fæ ri á að 

sæ kja sér ávinning um fram  aðra félagsm enn á grundvelli yfirboða annars vegar og með því að selja 

búseturétti til hæ stbjóðenda á þenslutím um .

Hér á eftir ve rð u r brugðist við einstökum  efnisgreinum  í "svokölluðu m innisb laði" ráuneytisins að því 

er va rðar fyrirliggjandi umsögn Búseta á Norðurlandi. (núm erað til hæ gaðarauka.)

1. M arkaðsvæ ðing  a llra  v iðsk ip ta  m eð bú se tu ré tt. Úr umsögn: „S tjó rnendur Búseta í Reykjavík 

og Búseta á Norðurlandi hafa tjáð líkar áherslur varðandi æ skilegar lagabreytingar þrátt fy rir 

að starfa  á mjög ólíkum  m arkaðssvæ ðum . Það veku r því óneitanlega vonbrigði og furðu ef 

(sé r)áherslu r Búseta í Reykjavík varðandi m arkaðsvæ ðingu allra viðskipta með búseturétt 

verða , að tillögu húsnæ ðisráðherra , fe sta r í lög. Slík breyting gengur gegn alm ennum  

viðm iðunum  sam vinnurekstrar um ja fn ræ ð i félagsm anna óháð efnahag og reynsla aðila af 

vanda íbúðafélaga - t .d . og EIR og Búm anna - ætti að verða m önnum  til varnaðar. Að mati 

Búseta á Norðurlandi er m ikilvægt að öll ákvæ ði er varða viðskipti með búseturétti og 

uppsögn búsetusam ninga verð i fram vegis fe st í sam þykktum  einstakra félaga - en undir 

engum kringum stæ ðum  skapaður sá "fre istn ivandi" með þrengdum lögum að e instakir
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búseturéttare igendur selji frá  sér búseturétt þegar uppgangur er og leysi út úr félagi sínu

(um leið og þeir yfirgefa það!) - allan ávinning af hækkuðu íbúðaverði - |meðan félagið verður 

áfram  skilið e ftir með skuldsetningu og alla áhæ ttu af læ kkandi verð i og áföllum  í rekstri."

O Frum varpið gerir ráð fy r ir  að búseturéttur verð i se ldur sam kvæ m t sam þykktum  og 

reglum hlutaðeigandi félags, sbr. 2. mgr. 20. gr. frum varpsins, og verð i ja fn fram t 

áfram  seldur eingöngu innan félagsins. Að því e r varðar réttarstöðu aðila við lok 

búsetusam nings e r því gert ráð fy r ir  að hvert húsnæ ðissam vinnufélag  skuli fja lla  um 

það í sam þykktum  sínum  hvernig fara skuli með sölu búsetu réttar og ákvörðun 

búseturéttarg ja lds þegar búsetu réttu r fe r  á milli félagsm anna (búseturéttarhafa) en 

ja fn fram t verð i í lögum um húsnæ ðissam vinnufélög m ælt fy r ir  um tilteknar 

g rundvallarreg lur sem  gilda um lok búsetusam nings. Leitast e r við að gæta bæði 

hagsmuna félaganna og búseturéttarhafanna sjá lfra  í þessu sam bandi. 2 O Af 18. 

tö lu l. 4. gr. og 10. gr. frum varpsins le ið ir að gert e r ráð fy rir að
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Commented [BS1]: Ath! Að óbreyttu frumvarpi mun sá 
"freistnivandi" verða skapaður að einstaklingar selji sig út úr 
félagi -  og fari með allan ávinning af hækkuðu eignaverði út úr 
félaginu. Slíkt mundi ógna sjálfbærum rekstri og gengur gegn 
hugmyndum um "jafnræði allra fálagsmanna í opnu 
samvinnufélagi" (Er beinlínis bannað í Þýsku not-for-profit 
félögunum)
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húsnæ ðissam vinnufélögin ákveði sjá lf í sam þykktum  sínum  hvernig útreikningi á 

sö luverð i búsetu réttar verð i hagað.

2. G re ina rm un ur gerðu r á félögum  sem  eru  án hagnaðarkrö fu  og öðrum  fé lögum . Úr umsögn: 

„M ik ilvæ gt e r að tryggja að skýr g re inarm unur verð i gerður fy r ir  lögum á alm ennum  og 

opnum sam vinnufélögum /sjá lfseignarfélögum  sem  stofnuð eru og rekin "án hagnaðarkröfu" 

(not-for-profit) annars vegar og svo félögum  sem  stofnuð eru með sérstaka eignam yndun og 

hagnað takm arkaðs hóps hins vegar. Til að tryggt verð i að félög séu rekin án hagnaðarkröfu 

þá þurfa þau að hafa ákvæ ði í sam þykktum  sem  banna arðgreiðslur út úr félögunum  - og 

einnig ákvæ ði sem  útiloka að viðskipti með búseturétt/h luti fæ ri seljendum  persónulegan 

ávinning um fram  aðra félagsm enn um leið og skýr sk ilyrð i séu sett í sam þykktum  varðandi 

bann við því að slíta félögum  og greiða eigið fé þeirra út til takm arkaðs hóps/allra 

félagsm anna (sbr. Í greinargerð kafl IV b ls17/40)."

O Í 7. gr. frum varpsins e r gert ráð fy r ir  að að óheim ilt verð i að greiða fé úr 

húsnæ ðissam vinnufélagi til þeirra sem  að félaginu standa sem  arð eða hvers konar 

ígildi arðs en þess í stað e r gert ráð fy r ir  að rekstrarafgangi verð i varið  til vaxtar og 

viðhalds félagsins, svo sem  til niðurgreiðslu lána þess. O Sjá um fjöllun um slit 

húsnæ ðissam vinnufélaga hér að aftan (bls. 6). 12. mgr. 20 . gr. frv .

3. B ú se tu ré ttu r fa lli n iður við nauðungarsö lu . Úr umsögn: „A lm ennt má tú lka gildandi reglur í 

nágrannalöndum  varðandi búseturétt og réttarstöðu leigjenda á húsnæ ðism arkaði þannig að 

þar ráði "he im ilisréttur" ekki m inna en fjárhagsleg réttind i. Með þeim breytingum  sem  lagt 

er til í frv . (20 .grein) "að búsetu réttu r falli sjá lfkrafa niður við nauðungarsölu" e r gengið gegn 

fy rri ákvæ ðum  eins og tú lka má dóm H æ staréttar 30 .apríl 2014. Rökfærslan fy r ir  því eins og 

hún er borin fram  í greinargerð sýn ir v irð ingarleysi gagnvart heim ilisrétti skilvísra 

búseturéttare igenda. Hvers vegna skyldi skilvís e instaklingur eða fjö lskylda svipt heim ili sínu 

vegna áfalla, m istaka í rekstri eða mögulega vegna ólöglegra gerninga annarra félagsm anna - 

þótt fjárhagslegt verðm æ ti búseturéttarins kynni að verða að engu? Sé rýnt í dóm 

H æ staréttar sem  áður e r m innst á þá e r að mati Búseta á Norðurlandi algerlega ástæ ðulaust 

að setja inn nýtt og fyrirvara laust ákvæ ði af þessu tagi sem  í raun "hám arkar tjón" skilvísra 

með því að svipta þá heim ilinu . Hins vegar er eðlilegt að setja inn "m ildandi" ákvæ ði um 

m eðferð og réttarstöðu búseturéttareigenda þegar komið hefur til nauðungarsölu 

búsetu íbúðar - bæði varðandi rétt til setu íbúðar og varðandi uppgjör á búseturétti við svo 

breyttar aðstæ ður. Áhæ tta á því að íbúð sem  setin er af skilvísum  búseturéttareiganda lendi 

á nauðungarsölu e r hins vegar lítil - og slík  hætta miklu frem ur bundin við eignir sem  ekki eru 

setnar eða af eftirspurn í félagi í heild h rynu r."

O Með frum varp inu e r lagt til að kveðið verð i á um að búsetu réttu r falli n iður við 

nauðungarsölu búsetu íbúðar. o Staðreyndin er sú að húsnæ ðissam vinnufélög eru 

skráð ir eigendur búsetuíbúða. Vel e r þekkt að félögin taki lán sem tryggð eru með 

veðréttindum  í v iðkom andi íbúðarhúsnæ ði. Standi félagið ekki í skilum  við 

lánardrottna sína, sam a af hvaða ástæ ðu það er, sem  eiga veðréttind in  geta þeir 

óskað e ftir nauðungarsölu á viðkom andi íbúðarhúsnæ ði sam kvæ m t alm ennum  

reglum sku ldaskilaréttarins. o Ljóst e r að búseturétturinn  fe lu r í sé r ótím abundinn
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Commented [BS2]: Hér er ranglega látið að því liggja að unnt 
verði að ákveða það í samþykktum einstakra félaga hvernig farið 
er með viðskipti með bústurétti. Greinar 20-21 frv.útiloka annað 
form en "sala til hæstbjóðanda" Sé það bókstaflega ekki 
meiningin að markaðsvæða viðskiptin - þá er nauðsynlegt að 
taka ákvæði 20 greinar algerlega til endurskoðunar -  og réttast 
að taka slík ítarlega fyrirm æ li úr lögunum og vísa alfarið til 
ákvörðunar í samþykktum félags.

Commented [BS3]: Ráðuneytið svarar í engu þessarri 
ábendingu - og mikilvægt að velferðarnefnd taki "upplýsta 
afstöðu" til þess hvort rétt sé að skilja eftir þennan möguleika að 
loka félagi og greiða út ávinning til "fárra /þáverandi 
félagsmanna"
Mikilvægt einng að undirstrika að not-for-profti rekin félög eru 
undanþegin tekjuskatti en hagnaðardrifin félög ekki.

Commented [BS4]: Ábendingin er hér með áréttuð og bent á 
að ekkert í minnisblaði ráðuneytisins hrekur efni hennar.

Benedikt Sigurðarson fram kvæ m dastjó ri 03 .03 .2016
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afnotarétt fé lagsm anns af búsetuíbúð meðan íbúðin e r í eigu félagsins gegn því að 

búseturéttarhafi greiði m ánaðarlega til félagsins búsetugjald skv. 12. gr. laganna. 

Þegar búsetuíbúð e r ekki lengur í eigu um rædds húsnæ ðissam vinnufélags e ftir sölu 

íbúðarinnar á nauðungarsölu þykir eðli m álsins sam kvæ m t að m eginregla 2. mgr. 56. 

gr. laga nr. 90/1991 , um nauðungarsölu, með síðari breytingum , eigi við en þar er 

kveðið á um að öll veðbönd, um ráðaréttind i, kvaðir, höft og önnur réttindi y fir 

eigninni fa lli n iður við útgáfu afsals af eign sem  seld hefur verið  nauðungarsölu nema 

annað leiði beinlín is af lögum, eignin hafi verið  seld með þeim skilm álum  að þau 

standi í tilteknum  atriðum  3 óhögguð eða kaupandinn hafi síðar tekið  þau að sér. 

G ild ir hið sam a þegar leiguíbúðir eru se ldar á nauðungarsölu, sem  dæ m i, en ekki 

hefur tíðkast að ríki eða sveitarfélög leggi kvað ir á íbúðarhúsnæ ði um til hvers konar 

búsetuform s þæ r eigi að taka . Ræðst það frem ur af vilja  eigenda íbúðarhúsnæ ðis 

hverju sinni, hvort sem  það eru e instaklingar, leigufélög eða 

húsnæ ðissam vinnufélög, hvernig viðkom andi húsnæ ði er nýtt. Félagsleg kerfi þar 

sem  kvaðir voru á íbúðum  um að eingöngu væ ri heim ilt að selja þær tilteknum  hópi 

fó lks innan ákveðinna tekju- og eignam arka hafa fy r ir  margt löngu verið  aflögð. O 

Þykir ekki viðunandi að kaupandi íbúðarinnar á nauðungarsölu þurfi að sæ ta því að 

búseturéttarhafi geti haldið áfram  að búa ótím abundið í íbúðinni án skilgreinds 

endurgjalds þar sem  búsetugjaldið e r oftar en ekki ákvarðað á öðrum  forsendum  en
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t .d . leigugreiðslur. O ftar en ekki e r kapp lagt á að búsetugjaldið sé lægra en alm ennt 

leiguverð í ljósi þess að búseturéttarhafar hafi greitt búseturéttarg ja ld  í upphafi. Enn 

frem ur þykir varhugavert að takm arka eignaréttinn ótím abundið með þeim hæ tti að 

réttm æ tir eigendur íbúðarhúsnæ ðis frá  nauðungarsölu geti ekki ráðstafað eigninni 

að vild . o Á það ekki að skipta máli enda þótt íbúðin hafi upphaflega verið  byggð eða 

keypt sem  búsetuíbúð en ítrekað e r að ekki hefur tíðkast að leggja sérstakar kvaðir á 

slíkar íbúð ir að því er va rðar kaup og sölu félaganna. Er húsnæ ðissam vinnufélögum  

ávallt frjá lst að selja búsetu íbúðir sínar á frjá lsum  m arkaði út úr félögum  sínum  eftir 

að þau hafa keypt búseturétti í þeim te lji þau hagsm unum  sínum  betur borgið með 

slíkri ráðstöfun. O Enn frem ur hafa húsnæ ðissam vinnufélögin sjá lf bent á að það geti

Commented [BS5]: Hér skautar ráðuneytið framhjá því 
meginatriði sem dómur Hæstaréttar sem vísað er til 30.04.2014 -  
varðandi rétt skilvísra og þá upphaflegu skilmála sem íbúðin er 
stofnuð til.
Ekkert var að mati Hæstaréttar sem gat réttlætt að lögmætum 
þinglýstum búsetusamning/kaupsamningi væri vikið til hliðar. 
Hagsmunir kröfhafa eru ótvírætt og nægilega vel tryggðir í 
almennum kröfurétti og dómaframkvæmd á Íslandi síðustu ár og 
áratugi - og nær væ ri að styrkja réttarstöðu skilvísra neytenda 
gagnvart mögulegum ólögmætum gerðum annarra eða 
vanefndum sem viðkomandi búseturétthafar geta enga ábyrgð 
borið á eða varið sig gagnvart. Búseturéttarform ið er frá upphafi 
hugsað til að verja heimilsrétt og öryggi fjölskyldna -  og mjög 
vafasamt af stjórnvaldi sem á að verja þá sömu hagsmuni frem ur 
en að draga taum kröfuhafa.

leitt til lakari lánskjara fy r ir  þessi félög eigi lánveitendur það á hættu að kaupi þeir 

íbúð irnar á nauðungarsölu e ftir vanefnd ir fé laganna eigi þeir í m iklum erfið leikum

við að selja þæ r a ftu r þar sem  á þeim hvíli ótím abundnar takm arkan ir á

enda þótt að þeir hafi að einhverju  leyti þurft að gera það í kjölfar 

e fnahagserfið leikana frá  hausti 2008. O Í þessu sam bandi er ja fn fram t rétt að taka 

fram  að í frum varp inu e r lagt til að við nauðungarsölu á búsetu íbúð, sem 

búseturéttarhafi hefur til eigin nota, skuli hann njóta ré ttar til að halda notum af 

íbúðinni í tiltek inn  tím a, allt að tó lf m ánuði frá sam þykki boðs, gegn greiðslu sem 

rennur til kaupanda og svarar að mati sýslum anns til hæ filegrar húsaleigu.

4 . Bann við  veðsetn ingu b ú se tu ré tta r. Úr umsögn: „M ik ilvæ gt e r að viðhalda banni við

veðsetningu búsetu réttar og þannig að koma í veg fy rir að gert verð i fjárnám  í búseturétti og 

fjárhagsvandræ ðum  einstaklings þannig velt að einhverju  leyti y fir á fé lag og aðra 

fé lagsm enn. Fyrir liggur H æ staréttardóm ur sem er ó tvíræ ður að því leyti að komi til

4

Commented [BS6]: Skipulagsyfirvöld um alla V-Evrópu beita 
í vaxandi mæli stýrandi og skilyrtum ákvæðum varðandi notkun 
íbúða - og eigendur hafa ekki yfirleitt frjá lsar hendur um það 
hvernig þeir ráðstafa íbúðunum. Settir eru kvótar á fjölda íbúða 
sem tilheyra tilteknum flokkum og það þarf formlegar 
skipulagsákvarðanir til þess að breyta leigu- og búsetuíbúðum til 
að mynda í séreignaríbúðir til sölu til einstaklinga -  í flestum ef 
ekki öllum nágrannalöndum okkar. Slíkar viðm iðanir munu 
væntanlega verða almenn regla um skipulag á Íslandi - þó ekki 
væ ri nema vegna vaxandi tilhneigingar til að taka 
löghemilisíbúðir til nota fyrir gistiþjónustu - með eða án 
tilskilinna leyfa.
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gjaldþrotaskipta á búi einstaklings sem  ja fn fram t e r búseturéttareigandi þá skuli fara fram  

þvinguð sala á búseturétti viðkom andi e ftir ákvæ ðum  þinglýsts búsetusam nings og þeim 

reglum sem  gilda í viðkom andi félagi n ánar."

O Í 5. mgr. 19. gr. gildandi laga um húsnæ ðissam vinnufélög e r m ælt fy rir um að 

búseturéttarhafa sé óheim ilt að veðsetja  búseturétt sinn . o Í frum varp inu  e r ekki 

gert ráð fy r ir  breytingu á þessari reglu. O Hins vegar þóttu rök ekki hníga til þess að 

undanskilja búseturétt að för til fu llnustu  kröfum  á hendur búseturéttarhafa enda oft 

um að ræða um talsverða fjárhagsleg réttindi þegar alm ennt er litið til fjárhagslegra 

aðstæ ðna launafólks hér á landi. O Í 13. mgr. 20. gr. frum varpsins e r lagt til að mælt 

verð i fy r ir  um að komi til þvingaðrar sölu búseturéttar vegna skuldastöðu 

búseturéttarhafa , t .d . nauðungarsölu, skuli fa ra  um sölu búseturéttarins sam kvæ m t 

sam þykktum  húsnæ ðissam vinnufélagsins þar sem  óheim ilt er að selja búseturétt út 

úr fé lögunum . Þannig hafa eingöngu fé lagsm enn, og e ftir atvikum  félagið 4 sjá lft, 

heim ild til að kaupa búseturétt og e r lagt til að slíkt eigi við hvort sem  um er að ræða 

sölu vegna erfða eða þvingaðrar sölu vegna skulda búsetu réttarhafa . 16. gr. frv .

5 . V ið ha ld . Úr umsögn: „Varðand i fyrirkom ulag viðhaldsm ála - og rekstu r annars vegar

sjá lfstæ ðra búsetufélaga/húsfélaga og hins vegar m óðurfélags e r með tillögu að breytingum  í

16. grein lagt upp með "flæ kjustig" sem  er dæmi um atrið i sem á alls ekki heima í 

ram m alöggjöf sem  á að  gilda fy r ir  bæ ði lítil fé lög og s tó r . Sú alm enna breyting að viðhald 

allra eigna sé sam eiginlegt mál allra félagsm anna og allra eigna í hverju 

húsnæ ðissam vinnufélagi og staðfest va r með lögunum 2003 - hefur gefist ve l. V iðhaldssjóðir 

eru þannig sam eiginlegir - en ekki séreign einstakra íbúða, fjö lbýlishúsa eða íbúðakjarna. 

Einstökum  félögum  verð u r að gefast fæ ri á að útfæ ra skiptingu og fyrirkom ulag  og ákvörðum  

um viðhaldsm ál - bæði úti og inni og á lóðum og bílastæ ðum  - í sam þykktum  sínum . Einm itt 

og bókstaflega til að koma í veg fy r ir  að úr verð i tvö fa lt og flókið ákvarðanaferli - eða að 

búsetar í einstökum  eignum fari að togast á við aðalstjórn félags og draga til sín sértæ ka 

hagsmuni um fram  aðra fé lagsm enn." O Sam kvæ m t gildandi lögum geta félög ekki útfæ rt 

skiptingu, fyrirkom ulag  og ákvarðan ir um viðhaldsm ál í sam þykktum  sínum  þar sem  fja llað  er 

um það í lögunum, sbr. 15 ., 16. og 2. mgr. 28. gr. laganna.

btfseti

Commented [BS7]: Ábendingin varðandi fjárnám  er áréttuð - 
og bent á að ekkert í röksemdafærslu ráðuneytisins dregur úr 
vægi hennar.

Commented [BS8]: Viðhaldsmál er bókstaflega dæmi um 
þátt sem undir öllum kringumstæðum þarf að vera útfærður í 
samþykktum einstakra félaga. Sérstaklega er mikilvægt að taka 
tillit til þess varðandi minni félög og félög sem starfa í sama 
hverfi/þorpi. Búseti í Reykjavík mun eflaust útfæra sín 
viðhaldsmál áfram að hluta fyrir einstök/húsfélög/búsetufélög - 
en allir sem koma að rekstri félaga þar sem væru etv. 3 eignir í 
rekstri og innan 250m radíuss munu sjá að það væ ri óraunsætt 
að búa til sérgreindan rekstur fyrir hverja eign utan um viðhald 
og þjónustu. Greinargerð ráðuneytisins staðfestir að starfsmenn 
hafa misskilið ábendinguna -  en um leið undirstrikar það 
mikilvægi þess að hvert einstakt félag hafi verulegt sjálfdæmi um 
það hvernig málum verður nákvæmlega skipað. Sbr.númaraða 
grein 7 í þessu skjali.

O Fjallað er um viðhald í 16. og 17. gr. frum varpsins. Breytingunum  er að mestu 

ætlað að gera ákvæ ði um viðhald skýrari en litlar efnislegar breytingar eru gerðar á 

ákvæ ðum  laga um húsnæ ðissam vinnufélög um viðhald . O M ikilvægt þykir að kveða 

skýrar á um skiptingu ábyrgðar á viðhald i, þ .m .t. viðhald búsetuíbúða og sam eignar, 

innan og utan, sem  og hvernig skipting á viðhaldskostnaði skuli vera . o Innra byrði 

íbúðar - búsetu réttarhafi: Á fram  er gert ráð fy r ir  að búseturéttarhafi beri ábyrgð á 

viðhaldi innan búsetuíbúðar sinnar og er lagt til að skýrt verð i tekið  fram  að hann 

beri ja fn fram t ábyrgð á viðhaldi á fylg ifé búsetu íbúðar. Gert e r ráð fy r ir  að um rætt 

viðhald sé á kostnað búseturéttarhafa . Ekki e r um að ræða breytingu frá gildandi 

lögum miðað við orðanna hljóðan í 2. mgr. 15. gr. gildandi laga um 

húsnæ ðissam vinnufélög . o Þó þykir óljóst í gildandi lögum hver eigi að bera 

endanlegan kostnað af viðhaldi á innra byrði búsetu íbúðar en skv. 3. mgr. 15. gr. 

laganna greiðist nánar tiltek inn  viðhaldskostnaður úr viðhaldssjóði hlutaðeigandi
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húsnæ ðissam vinnufélags. Þrátt fy r ir  afdráttarlaust orðalag ákvæ ðisins þá v irð ist sem 

húsnæ ðissam vinnufélög hafi engu að síðu r svigrúm  til að ákveða kostnaðarhlutdeild  

sjóðsins og sé þar með heim ilt að takm arka kostnaðarhlutdeild  félagsins. Er því lagt 

til að kveðið verð i á um þá meginreglu að búseturéttarhafi beri ábyrgð á viðhaldi á 

innra byrði búsetu íbúðar ásam t fylg ifé hennar sem  og kostnaði vegna þess en eigi 

þess kost að sæ kja um styrki í nánar tilgreindum  tilv ikum  sem  ákveðin eru í 

sam þykktum  félagsins til viðhaldssjóðs félagsins skv. 16. gr. laganna í því skyni að 

m æta þeim kostnaði. Þannig geti búseturéttarhafi sótt um að viðhaldssjóðurinn 

greiði að hluta eða öllu leyti fy rir  þann kostnað sem  hlýst af því viðhaldi sem  honum 

ber að annast. Gert e r ráð fy rir  að húsnæ ðissam vinnufélag i beri að setja sé r reglur 

um kostnaðarhlutdeild  viðhaldssjóðsins í um ræddum  viðhaldskostnað i og ber að 

kynna búseturéttarhöfum  reg lurnar við gerð búsetusam nings, sbr. 12. gr. frum varps 

þessa. o Enn frem ur er lagt til að skýrar verð i kveðið á um hver beri ábyrgð á viðhaldi 

á ytra byrði húss sem  búsetuíbúð tilh eyrir, búnaði, kerfum  og lögnum, sem  og á 

sameign þegar um fjö lbýlishús eða raðhús e r að ræ ða. o Ytra byrði - 

húsnæ ðissam vinnufélag ið : Þegar um er að ræða fjö lbýlishús þar sem  í eru ekki 

eingöngu íbúð ir í eigu húsnæ ðissam vinnufélagsins e r um að ræða fjö leignarhús og 

gilda því lög nr. 26/1994, um fjö leignarhús, með síðari breytingum , um viðhald á ytra 

byrði hússins. Er þá við það m iðað að húsnæ ðissam vinnufélagið beri h lutfallslega 

ábyrgð á viðhaldi á ytra byrði hússins í sam ræ m i við eignarhlut sinn í húsinu, sbr. lög 

um fjö le ignarhús. Í g ildandi lögum um húsnæ ðissam vinnufélög e r gert ráð fy r ir  að 5 

svokölluð viðhaldsráð geri áæ tlan ir um viðhald hvers húss og tak i ákvarðan ir um 

fram kvæ m d þess. Er hins vegar lagt til í frum varp i þessu að skýrar verð i kveðið á um 

að húsnæ ðissam vinnufélag ið beri ábyrgð á viðhaldi á ytra byrði faste ignar, búnaði, 

kerfum  og lögnum enda þótt félagið geti falið  öðrum  að annast það. Félögin geta 

engu síður haft áfram  starfand i sérstök viðhaldsráð sé það ákveðið í sam þykktum  

félagsins og félagsm enn ákveða að halda því fyrirkom ulag i.

Húsnæ ðissam vinnufélagið e r eigandi búsetuíbúða og þykir því eðlilegt að kveðið sé á 

um ábyrgð félagsins um að viðhaldi á ytra byrði húsanna sé sinnt. o Sameign - 

búsetufélög: Ekki er lögð til breyting á ábyrgð búsetufélaganna, er starfa  sem 

sérstakar deild ir innan húsnæ ðissam vinnufélaganna, sbr. IV. kafla laganna, á viðhaldi 

á innra byrði sam eignar sem  og á viðhaldi á bílastæ ðum  og lóð, sbr. 2. mgr. 28. gr. 

laganna. Þykir þó mikilvægt að kveðið sé á um ábyrgð á öllu viðhaldi á sam a stað í 

lögunum. Ja fn fram t e r gert ráð fy r ir  að kostnaður af þessu viðhaldi verð i áfram  

greiddur úr hússjóðum  hvers búsetufélags. o Enn frem ur er áfram  gert ráð fy r ir  að 

húsnæ ðissam vinnufélögin beri ábyrgð á kaupum á húseigendatryggingu enda félögin 

eins og áður sagði eigendur búsetuíbúðanna.

6. S lit húsnæ ð issam vinnufé laga . Úr umsögn: „M eð sam a hætti e r með öllu óviðunandi ef

alm ennu húsnæ ðissam vinnufélagi ve rð u r unnt að slíta og borga þáverandi félagsm önnum  út 

óskipta sameign félagsins. Ö nnur félagsform  ss. Byggingarsam vinnufélög og eh f. félög eru 

bókstaflega hugsuð til að halda utan um slík "séreignam yndandi rekstrarform " - en slíkt 

sam rým ist hins vegar engan vegin alm ennu viðm iði opinna sam vinnufélaga um "sjálfbæ ran 

rekstu r án hagnaðarkröfu." Sá "fre istn ivandi" að e inkavæ ða alm annafélög hefur haft þekktar 

afle iðingar í ekki svo fjarlæ gri fortíð  og átti með öðru þátt í að gera afle iðingar
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efnahagshruns á Íslandi árið 2008 sínu verri en annars hefði o rð ið . Þess vegna þarf löggjafinn 

að gæta þess að leyfa EKKI ákvæ ðum  sem  gefa fæ ri á einka-hagnaðarvæ ðingu 

húsnæ ðissam vinnufélaga að fljó ta í gegn um þessa endurskoðun ."

O Sam kvæ m t gildandi lögum um húsnæ ðissam vinnufélög fe r um félagsstofnun, 

skráningu, endurskoðun og félagsslit húsnæ ðissam vinnufélags, sem  lögin kveða ekki 

sérstaklega á um, e ftir ákvæ ðum  laga um sam vinnufélög á hverjum  tím a, e ftir  því 

sem  við getur átt, sbr. 2. mgr. 3. gr. laganna. Þá e r gert ráð fy r ir  að í sam þykktum  

húsnæ ðissam vinnufélaga sé m æ lt fy r ir  um hvernig eignum félaganna verð i ráðstafað 

sé þeim slitið án g jaldþrotaskipta, sbr. 23 . tö lu l. 2. mgr. 4 . gr. laganna. O Í d-lið 25. gr. 

frum varpsins e r fja llað  um slit húsnæ ðissam vinnufélaga. Lagt er til að í stað þess að 

vísað sé til laga um sam vinnufélög, líkt og gert er í gildandi lögum, verð i þau tilv ik  

sem  leiða til þess að húsnæ ðissam vinnufélög skuli tekin  til slita ta lin  upp en ákvæ ðið 

er efnislega sam hljóða 62. gr. a laga um sam vinnufélög . Á fram  er gert ráð fy r ir  að í 

sam þykktum  félaganna sé fja llað  um hvernig eignum þeirra verð i ráðstafað sé þeim 

slitið án g jaldþrotaskipta, sbr. 28. tö lu l. 4 . gr. frum varpsins. O Frum varpið fe lu r því 

ekki í sér efnislega breytingu á reglum um slit húsnæ ðissam vinnufélaga. O Við 

vinnslu frum varpsins í ráðuneytinu komu m .a . fram  athugasem dir þess efnis að 

kveða æ tti á um að ráðstöfun ósk ip trar sam eignar húsnæ ðissam vinnufélags yrði 

eingöngu heim il til húsnæ ðism ála í þágu alm ennings á starfssvæ ðinu eða til 

v iðurkenndrar líknar- og góðgerðarm ála. Ekki va r fa llist á þá tillögu en þó er lagt til í 

frum varp inu að óheim ilt sé að greiða fé , sem  arð eða hvers konar ígildi arðs, úr 

húsnæ ðissam vinnufélagi til þeirra sem  að félaginu standa og að rekstrarafgangur 

skuli nýttur til vaxta r eða viðhalds félagsins. O Gert e r ráð fy rir  að í sam þykktum  

félaganna komi fram  hver sé bæ r til að taka ákvörðun um slit félagsins sem  og um 

hvernig fara skuli með ráðstöfun eigna félagsins verð i því slitið án g jaldþrotaskipta. 

Þannig gætu félögin sem  dæmi haft ákvæ ði í sam þykktum  sínum  þar sem  fram  

kem ur að við slit fé lagsins, án g jaldþrotaskipta, verð i óskiptri sam eign félagsins 

einungis ráðstafað til húsnæ ðism ála í þágu alm ennings á starfssvæ ðinu eða til 

v iðurkenndra líknar- og góðgerðarm ála. 6

Commented [BS9]: Þessi ábending á rétt á sér áfram og 
vísast til þess að markmið frumvarpshöfunda er ð sögn að "ekki 
verði greitt út fé  sem "arður eða ígildi arðs" - og afgangur í 
rekstri gangi til uppbyggingar í félaginu.
Óbreytt þjónar greinin ekki þessu markmiði og skilur eftir þann 
"freistnivanda" sem áður er nefndur að fám ennur hópur slíti 
félagi og greiði sér út eignir félagsins.

7. Lög um  húsnæ ðissam vinnufé lög  ve rð i a lm enn ari. Úr umsögn: „Lög um

húsnæ ðissam vinnufélög verð i a lm ennari - útfæ rslu á fle iri atriðum  en nú er lagt til æ tti því 

að vísa til sam þykkta e instakra fé laga ."

O Í umsögninni e r ekki tiltekið  við hvaða atrið i e r átt og því er erfitt að taka afstöðu 

til fram angre ind rar athugasem dar. 3. gr. frv .

Commented [BS10]: Sjá ábendingar um viðskipti með 
búseturétt - (markaðsvæðingu/not-for-profit rekstur -  og 
viðhaldsmál ofl -  undir númerðum punktum þessa skjals

Stofnun húsnæ ðissam vinnufélags. Lágm arksfjö ld i sto fnenda ó þ arfu r. Úr umsögn: 

„Ó skynsam legt og óþarft að viðhalda "lágm arksfjö lda upp á 15 fé lagsm enn” í 

húsnæ ðissam vinnufélagi - þótt undanþáguheim ild ir verð i mögulegt að sæ kja til ráðherra. 

Ekkert æ tti að vera því til fyrirstöðu  að e instaklingar stofni sam vinnufélag  um byggingu 

parhúss eða raðhúss í fám ennum  byggðarlögum - eða um minni fjö lbýli - í meiri eða minni 

sam vinnu við sveitarfélög og atvinnu lífið . (Sbr. Einnig ákvæ ði um fé lagafrelsi og ja fn ræ ð i - 

eins og finnsk lög tú lka þau ákvæ ði gagnvart sam vinnufélögum  með vísan til ESB/EES- 

reg lna.)"
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O Krafa 3. m álsl. 1. mgr. 3. gr. gildandi laga um húsnæ ðissam vinnufélög um 

lágm arksfjö lda stofnenda húsnæ ðissam vinnufélaga teku r mið af 5. mgr. 4. gr. laga 

nr. 22/1991 , um sam vinnufélög, þar sem  m ælt e r fy r ir  um að lágm arksfjöldi 

stofnenda sam vinnufélaga sé 15. O Var það mat ráðuneytisins að æskilegt væ ri að 

gæta sam ræ m is á milli ásk ilnaðar laga um húsnæ ðissam vinnufélög og laga um 

sam vinnufélög um lágm arksfjö lda stofnenda slíkra félaga. O Í frum varpinu e r hins 

vegar gert ráð fy r ir  á sam a hátt og gert e r í lögum um sam vinnufélög að ráðherra 

geti heim ilað fráv ik  frá  lágm arksfjö lda stofnenda og e r þannig komið til móts við 

fram angreinda athugasem d. O Þykir fram angreindur lágm arksfjö ldi stofnenda vera 

til þess fallinn að félagið nái m arkm iðum  sínum  um að reka búsetu íbúðir, m .t.t. 

fjárm ögnunar og rekstrar íbúða, en vel má hugsa annað félagaform  fy rir einstaklinga 

sem  vilja byggja eða kaupa sé r raðhús og reka allt húsið sem  sam eign a llra .

9 . E ft ir lit  ve lfe rð a rráð u n e ytis in s  verð i ekki lagt n iður - öðrum  félögum  óheim ilt að selja 

búseturétt. Úr umsögn: „Ekk i er æskilegt að fe lla  n iður eftirlit og skráningu

btfseti

húsnæ ðissam vinnufélaga/íbúðafélaga (h já ve lferðarráðuneytinu/húsnæ ðissto fnun) - þvert á 

móti m æ tti rökstyðja að efla þurfi slíkt e ftirlit og finna því sk ilv irkara form  - og beinlín is taka

skýrar fram  að öðrum  félagsform um  sé til að mynda ekki heim ilt að selja "búseturétt" eða 

gefa með einhverjum  hætti í skyn að félög starfi sem  sam vinnufélög neytenda (sbr. EIR ofl. 

sem  selja búsetu ré tti)."

O Í g ilandi lögum um húsnæ ðissam vinnufélög e r gert ráð fy r ir  að velferðarráðuneytið  

fari y fir og stað festi sam þykktir félaganna áður en þau eru skráð hjá rík isskattstjó ra . 

Á ður en félögin eru skráð fe r rík isskattstjóri ja fn fram t y fir sam þykktirnar til að 

tryggja að þæ r séu í sam ræ m i við lög. Sam kvæ m t frum varp inu er ekki gert ráð fy rir  

að ráðherra eða ráðuneyti hans staðfesti sam þykktir húsnæ ðissam vinnufélaga eins 

og verið  hefur skv. 4. gr. laganna heldur gangi ríkisskattstjó ri, sem  annast skráningu 

slíkra félaga, úr skugga um að sam þykktir fé laganna séu í sam ræ m i við lög. Í 

fram kvæ m d hefur þetta þótt tv íve rknaður og eðlilegt að það stjórnvald  sem  ber 

ábyrgð á skráningu félaga fari einnig y fir hvort sam þykktir þeirra sam ræ m ist lögum. 

Verði frum varp ið  að lögum verðu r þannig ekki lengur gert ráð fy rir að fle iri en eitt 

stjórnvald  gangi úr skugga um að sam þykktir húsnæ ðissam vinnufélaga séu í 

sam ræ m i við lög sem  ætti að hafa í fö r með sér aukna skilvirkn i við skráningu 

húsnæ ðissam vinnufélaga. O Að því e r va rðar eftirlit ráðuneytisins með starfsem i 

húsnæ ðissam vinnufélaga gera gildandi lög um húsnæ ðissam vinnufélög ekki ráð fy rir 

slíku e ftirliti. Sam kvæ m t lögunum fe lst e ftirlitsh lu tverk  ráðuneytisins eingöngu í því 

að staðfesta sam þykktir húsnæ ðissam vinnufélaga áður en skráning slíkra félaga fe r 

fram . Þá skal ráðuneytið  gera fyrirm ynd að slíkum  sam þykktum  auk þess að halda 

skrá y fir húsnæ ðissam vinnufélög sem  hafa hlotið staðfestingu 7 ráðherra, sbr. 3. og

4 . mgr. 4 . gr. laganna. Ráðuneytið fe r því ekki með alm ennt e ftirlit með 

húsnæ ðissam vinnufélögum  og hefur ekki heim ild að lögum til að h lutast til um 

m álefni e instakra húsnæ ðissam vinnufélaga eða leysa úr ágreiningi sem  upp kann að 

koma við fram kvæ m d laga um húsnæ ðissam vinnufélög . O Sam kvæ m t 3. mgr. 1. gr. 

laga um húsnæ ðissam vinnufélög segir að félag sem  ákvæ ði þessara laga taka til skuli
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Commented [BS12]: Hér átta frumvarpshöfundar sig 
greinilega ekki á því að eðlilegur fyrsti áfangi í starfsemi 
húsnæðissamvinnufélags kann að vera parhús/raðhús -  og 
bókstaflega fráleitt að viðurkenna ekki raunveruleika fámennra 
byggðakjarna sem nothæft gildissvið laganna um 
húsnæðissmvinnufélög (og þá án undanþágu).

Commented [BS13]: Tillagan er áréttuð -  þar sem allar 
hræringar á húsnæðirmarkaðii og samanburður við 
nágrannalönd á EES-svæðinu beinlínis ganga í þá átt að efla 
skráningu og neytendavernd á húsnæðismarkaði. Gildir það 
eins um húsnæðissamvinnufélög og leigufélög að aukin gæði og 
neytendaöryggi fæ st ekki nema með skipulögðum formum -  
skráningu, leyfisskyldu og leiðsögn. Þýskaland hefur t.d . falið 
samtökum húsnæðissamvinnufélaga tiltekin leiðbeiningar og 
eftirlitshlutverk og áskilur ma. að húsnæðissamvinnufélög skuli 
tilheyra sambandi húsnæðisfélaga og sæta þannig aga og eftirliti. 
Minna má á að á upphafsárum húsnæðissamvinnufélaga 
hérlendis var reynt að halda úti regnhlífarsamtökum Búseta á 
landsvísu. Mögulega má koma fyrir endurnýjaðri útgáfu af 
slíkum samtökum til að efla lýðræði og neytendavirkni 
félagsmanna og þjóna þannig samræmingu og eftirliti

Commented [BS11]: Að vísa hér til þess að í lögum um 
samvinnufélög sé tiltekið ákvæði er í greinilegri mótsögn við 
tilgang "sérlaga" sem víkja í verulegum efnum frá meginramma 
sömu laga nr.22/1991.
Viðskiptaráðherra fe r með yfirsýn þeirra laga -  en á sama tíma 
leggja frumvarpshöfundar til að "ráðherra" geti veitt undanþágu 
frá lágmarksfjölda - án þess að það sér tilgreint ráðherra hvaða 
málaflokks. Hér er því greinileg mótsögn -  á meðan 
frumvarpshöfundar vilja halda því til streitu að "ekki verði 
framvegis gert ráð fyrir að velferðarráðherra/ráðuneyti hafi 
hlutverk gagnvart staðfestingum samþykkta" . . eða öðru eftirliti
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hafa orðið húsnæ ðissam vinnufélag  sem  skam m stafa má hsf. í nafni sínu . Ja fn fram t 

e r öðrum  óheim ilt að bera slíkt heiti. Ekki eru lagðar til breytingar á ákvæ ði þessu. 

Hins vegar m æ tti skoða hvort ástæ ða væ ri til að bæta við ákvæ ðið að öðrum  

félagaform um  væ ri óheim ilt að nota hugtök skv. 1.-7. tö lu l. 2. gr. laganna: Á eftir 

orðinu heiti í 3. mgr. 1. gr. kem ur: „ og nota hugtök skv. 1. -7. tö lu l. 2. gr.

10. H úsnæ ðissam vinnufélög  geti boðið bæ ði búsetu- og le igu íbúð ir. Ú r umsögn: „M ik ilvæ gt er 

að lögin lækki þröskulda varðandi eigin fjárm ögnun félagsm anna og opni á að 

húsnæ ðissam vinnufélög séu stofnuð um byggingu og rekstur leiguíbúða til ja fn s við 

búsetu íbúðir eða sam hliða - eða am k. það verð i tryggt að þröskuldur eigin fjárm ögnunar 

félagsm anns sé svo lágur að unnt verð i að koma til móts við þá hópa á húsnæ ðism arkaði sem 

nú um stund ir v irðast búa við mest óöryggi (eru á of dýrum  og óstöðugum leigum arkaði). 

Hugtakið "le iguréttur" verð i þannig innleitt í löggjöf og skilgreint nánar í sam þykktum  

einstakra húsnæ ðissam vinnufélaga sem  mundu kjósa að fara  þá leið til að mæta þörfum 

félagsm anna sinna. "Kaupleiga á búseturétti" - æ tti með því að vera gerð að skilvirku form i í 

þessarri lagabreytingu."

O Í g ildandi lögum um húsnæ ðissam vinnufélög e r ekki tek ið  fy rir  að félögin geti átt 

og stofnað leigufélög. Hins vegar e r hvorki í gildandi lögum né frum varp inu gert ráð 

fy r ir  að innan húsnæ ðissam vinnufélaga séu reknar bæði búsetu íbúðir og leiguíbúðir. 

O Ráðuneytið skoðaði mjög vel þá hugmynd að leigufélög væ ru rekin sem 

húsnæ ðissam vinnufélög og þá sérstaklega við gerð frum varps til laga um alm ennar 

íbúð ir. N iðurstaða þeirrar vinnu var að um væ ri að ræða tvo  ólík búsetuform  þar sem 

hagsm unir þessara aðila fara hvorki sam an né að leig jendur verð i svo skuldbundnir 

félagi að þeir beri hag þeirra fy r ir  brjósti á sam a hátt og búseturéttarhafa gera. O Í 

þessu sam bandi hefur ja fn fram t verið  vilji til að greina á milli þriggja ólíkra 

búsetuform a sem  fjö lsky ldur hafa val um, þ .e . e ignaríbúða, búsetuíbúða og 

leiguíbúða. M arkm ið laga um húsnæ ðissam vinnufélög e r að setja lagaram m a um 

starfsem i félaga sem  bjóða búsetu íbúðir og e r sá tilgangur und irstrikaður enn freka r í 

frum varp inu . Í 1. gr. frum varpsins kem ur fram  að lög þessi taki til félaga sem  rekin 

eru að hætti sam vinnufélaga og hafa að m arkm iði að byggja, kaupa, eiga og hafa 

yfirum sjón með búsetuíbúðum  sem  félagsm enn þeirra fá búseturétt í gegn greiðslu 

búseturéttarg ja lds og búsetugjalds sam kvæ m t sam þykktum  viðkom andi félags. 

Búsetu réttu r e r ótím abundinn afno taréttu r félagsm anns í húsnæ ðissam vinnufélagi 

af búsetuíbúð og er húsnæ ðissam vinnufélagi óheim ilt að segja upp búsetusam ningi. 

o Rekstrarlíkön húsnæ ðissam vinnufélaga byggjast á sam spili búseturéttarg ja lds og 

búsetugjalds en síðarnefnda gjaldið greiða búseturéttarhafar m ánaðarlega til 

fé lagsins. G erir frum varp ið  ráð fy r ir  að félögin fá i aukið svigrúm  til að ákvarða 

búsetugjaldið en gjaldinu er æ tlað að m æta rekstrar-, viðhalds- og 

fjárm agnskostnaði fé lagsins. Búsetu réttarhafi er fé lagsm aður í 

húsnæ ðissam vinnufélaginu og getur því mætt á félagafundi og haft þannig áhrif á 

rekstu r félagsins. Búsetu réttarhafi ber einnig ým sar skyldur sam hliða réttindum  

sínum , svo að sjá um viðhald á innra byrði búsetu íbúðar. O Lög um 

húsnæ ðissam vinnufélög gera ráð fy r ir  að búseturéttarhafi geti í ákveðnum  tilvikum  

fram leigt búsetuíbúð sína en í þessu sam bandi vísast til he im ildar 19. gr. laganna,
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með þeim breytingum  sem  lagðar eru til í frum varp inu , til handa búseturéttarhafa til 

að fram leig ja búsetuíbúð að fengnu sam þykki stjó rnar húsnæ ðissam vinnufélags. Enn 

frem ur er með frum varp inu le itast við að verja  rétt búseturéttarhafa við lok 

búseturéttarsam nings þannig að tryggt sé að búseturéttarhafi fái til baka andvirði 

búseturéttarg ja ldsins við sölu hans til nýs búseturéttarhafa , sbr. 20 . gr. frum varpsins. 

V ísast í því sam bandi til heim ildar til handa 8 búseturéttarhafa til að fram leig ja 

búsetuíbúð til allt að eins árs í senn að fengnu sam þykki stjó rnar tak ist honum ekki 

að se lja búseturéttinn skv. 2. mgr. sömu gre inar. Þá er í frum varp inu  gert ráð fy r ir  að 

húsnæ ðissam vinnufélögum  sé heim ilt að leigja búsetu íbúðir sínar tím abund ið , sb r. 8. 

mgr. 20. gr. frum varpsins, hafi félögin nýtt fo rkaupsrétt sinn eða keypt búseturétt 

skv. 6. mgr. sömu greinar eða e f búseturéttarhafi hefur skilað inn búseturétti sínum  

skv. 7. mgr. enda sé búseturétturinn  ja fn fram  til sölu hjá fé lag inu. Þá e r gert ráð fy rir  

að berist ekki kauptilboð í búseturétt sé húsnæ ðissam vinnufélagi heim ilt að leigja út 

búsetuíbúð tím abundið þar til kauptilboð berst enda sé búseturétturinn  áfram  til 

sölu hjá félag inu, sbr. 21. gr. frum varps in s. Er þar um að ræða sam bæ rilega heimild 

og nú er að finna í 2. mgr. 25. gr. gildandi laga um húsnæ ðissam vinnufélög . o Þannig 

er hvorki gert ráð fy r ir  því í frum varp inu  né í gildandi lögum um 

húsnæ ðissam vinnufélög að slík  félög geti í öðrum  tilv ikum  en þeim sem  að fram an 

gre in ir leigt út búsetu íbúðir í stað þess að ráðstafa þeim til fé lagsm anna sem 

búsetu íbúðir enda verðu r að ætla að félagsm enn húsnæ ðissam vinnufélaga hafi 

hagsmuni af því að íbúðum  í eigu félagsins sé ráðstafað til þeirra en ekki 

utanaðkom andi að ila . O Með sömu rökum er það mat ráðuneytisins að rök standi 

ekki til þess að heim ila húsnæ ðissam vinnufélögum  að leigja út íbúðir í eigu félagsins 

enda gera lög um húsnæ ðissam vinnufélög ráð fy r ir  því að íbúðum  í eigu félagsins sé 

ráðstafað til félagsm anna sem  búsetu íbúðir. o Leigufélög taka til annars búsetuform s 

og hafa þannig það m arkm ið að leigja út íbúðir þar sem leigjandi greið ir ekkert í 

upphafi nem a þá hugsanlega tryggingu fy r ir  réttum  efndum  á leigusamningi og 

g re ið ir síðan m ánaðarlega leigu fy r ir  afnot af leiguíbúðinni. Leigjandi ber aðrar 

skyldur en búseturéttarhafi en sem  dæmi ber hann ekki ábyrgð á viðhaldi á innra 

byrði íbúðar. o Þannig hafa húsnæ ðissam vinnufélög annan tilgang en hefðbundin 

leigufélög og m ikilvægt að blanda ekki þessum búsetuform um  sam an . Engin sérlög 

gilda um rekstu r félaga sem  hafa þann tilgang að leigja íbúðarhúsnæ ði en nefnt 

hefur verið  að ástæ ða kunni að vera til að skoða hvort slíkt sé m ikilvæ gt, einkum  í 

ljósi þeirra áform a að efla starfsem i leigufélaga hér á landi. Í ljósi þessa geta því 

leigufélög verið  rekin eftir hvaða félagaform i sem  er, t .d . sem  hlutafélög, 

einkahlutafélög eða sam vinnufélög. O Þess ber að geta að sam kvæ m t 2. mgr. 1. gr. 

gildandi laga um húsnæ ðissam vinnufélög e r húsnæ ðissam vinnufélögum  heim ilt að 

stofna félag og eiga aðild að félögum  með takm arkaðri ábyrgð, svo sem 

sam vinnusam böndum  sam kvæ m t lögunum um sam vinnufélög, og hlutafélögum , þar 

með töldum  einkahlutafélögum , enda standi slík félög að verkefnum  sem  te ljast 

m ikilvæg fy r ir  starfsem i húsnæ ðissam vinnufélaga. Ekki þótti ástæ ða til að breyta 

þessari heim ild við endurskoðun laganna og verðu r þá hvert húsnæ ðissam vinnufélag 

að m eta hvort ástæ ða sé til að reka slík félög.

Commented [BS14]: Hér er lýst afstöðu sem er mjög 
öndverð þeirri sem áhugi Samtaka leig'enda hefur bent til og á 
sama hátt hefur Búseti á Norðurlandi orðið var við mikla 
eftirspurn eftir leiguhúsnæði. Bókstaflega engin rök mæla með 
því að þeirri aðgreiningu eignarforma og búsetu verði v iðhaldið -  
eins og frumvarphöfundar leggja upp útfrá. Þvert á móti er 
hérlendis algerlega skortur á "NEYTENDADRIFNUM 
LEIGUÍBÚÐAREKSTRI" -  OG Búseti á Norðurlandi hvetur til þess 
að opnaður verði farvegur fy rir slíkt -  samhliða og í góðri sambúð 
við búseturéttarformið. Blöndun íbúa og íbúðagerða er alls 
staðar markmið í skipulagi bæja og borga - öfugt við það sem 
tíðkaðist á síðustu öld víða - og öllum til tjóns og verulegs 
samfélagskostnaðar síðar meir

Commented [BS15]: Enginn hefur lagt til að 
húsnæðissamvinnufélögum yrði bannað að eiga dótturfélög - 
eftir því sem slíkt sarmýmist tilgangi félaganna. Má minna á að 
Búseti í Reykjavík hefur rekið leigufélag um árabil með góðum 
árangri og ólíklegt að þeim rekstri verði hætt í bráð.
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11. Sala og verð lagn ing  b ú se tu ré tta r verð i alfarið ákvörðun stjó rnar. Úr umsögn: „M ik ilvæ gt er 

að sala og verðlagning búseturéttar verð i a lfarið  ákvörðun stjó rnar félaga - þannig að unnt 

verð i að tryggja sjá lfbæ ran rekstur félaganna og eðlilegar fo rsendur til lántöku - og g ildir það 

bæði um sölu búsetu réttar í nýjum  íbúðum  og við endursölu búsetu réttar."

12.

O A f 18. tö lu l. 4 . gr. og 10. gr. frum varpsins le ið ir að gert e r ráð fy r ir  að

btfseti

húsnæ ðissam vinnufélögum  ákveði sjá lf í sam þykktum  sínum  hvernig útreikningi á 

sö luverð i búseturétta verð i hagað. Geta félagsm enn því fa lið  stjórnum  félagsins að 

taka slíkar ákvarðan ir te lji þeir hag sínum  best borgið með þeim hæ tti.

13. Sam sta rf v ið  sve itarfé lö g  og f já r fe s ta . Úr umsögn: „Á stæ ða er til að setja inn í lögin ákvæ ði

sem  skapa farveg  fy rir  sam starfi húsnæ ðissam vinnufélaga við opinbera að ila/sveitarfé lög  og 

við ve lvildarfjárfesta - um fjárm ögnun og rekstur - fé laganna í heild eða einstakra eininga

þ e irra ." O Í 5. gr. gildandi laga um húsnæ ðissam vinnufélög e r kveðið á um með hvaða hætti 

húsnæ ðissam vinnufélagi skuli aflað fjá r .

O Sam kvæ m t 5. gr. frum varpsins er lagt til að d-liður 1. gr. þeirrar g reinar, sem 

kveður nú á um að húsnæ ðissam vinnufélagi skuli m .a . aflað f já r  með lánum úr 

Íbúðalánasjóði sam kvæ m t lögum um húsnæ ðism ál og með öðrum  lánum  á 

alm ennum  m arkaði, orðist svo : „M eð  lánum  sem  tekin  eru hjá fjárm á lafyrirtæ kjum  

og öðrum  lánastofnunum  sem  og styrk ju m ." o Í athugasem dum  við frum varpið 

kem ur fram  að áfram  sé gert ráð fy r ir  að húsnæ ðissam vinnufélög geti fjárm agnað sig 

með lántökum  hjá fjá rm á lafyrirtæ kjum  eða öðrum  lánastofnunum  en einnig kunni 

að vera að húsnæ ðissam vinnufélög eigi kost á styrk jum  eða öðrum  fjárfram lögum  

vegna þátttöku þeirra í t .d . þ róunarverkefnum  á sviði um hverfis- og byggingarmála 

og æ tti þá ekkert að vera því til fyrirstöðu að þau geti tekið  við slíkum  styrk jum . Komi 

til annars konar styrk ir, svo sem  sto fnstyrk ir, ve rðu r ekki betur séð en að þeir gætu 

fallið  undir orðið styrki í ákvæ ði frum varpsins. 9 . mgr. 20 . gr. frv .

14. Bann við kaupskyldu . Úr umsögn: „S ta rfand i húsnæ ðissam vinnufé lög  eru  klárlega sam m ála 

þv í að  banna " fy rirva ra lau sa  inn lau sn arsky ld u/end u rkau p asky ld u " á búseturétti. Hins vegar 

verð i því alfarið vísað til sam þykkta einstakra félaga að skilgreina hvernig og að hversu miklu 

leyti félögin hafa heim ild til að leysa til sín óselda búseturétti að fullnæ gðum  eðlilegum  

skilyrðum  varðandi eig infjárstöðu viðkom andi félags. S lík  "innlausn verð i þannig alfarið 

v ík jand i” og raski þá ekki eig infjárstöðu viðkom andi fé lags."

O Með frum varp inu e r lagt til að húsnæ ðissam vinnufélögum  verð i óheim ilt að kveða 

á um kaupskyldu félagsins á búseturétti í sam þykktum  sínum  eða búsetusam ningum  

en fy r ir  liggur að búsetusam ningar sem  gerð ir voru í tíð  eldri laga frá  1998 höfðu 

ákvæ ði um kaupskyldu húsnæ ðissam vinnufélaga á búseturétti og ja fn fram t byggjast 

slík ir sam ningar í e inhverjum  tilv ikum  á sam þykktum  fé laganna. o Reynslan hefur 

sýnt að slík kaupskylda hefur þótt fé lögunum  of íþyngjandi enda geta aðstæ ður orðið 

þannig að m argir búsetu réttarhafar vilji se lja búseturétt sinn á sam a tím a. Hafa 

félögin þá ja fnve l ekki getað staðið við þæ r skuldbindingar og sam ið um að greiða 

kaupverðið á lengri tím a . Má því segja að kaupskylda félaganna kunni að vera góður 

kostur í upphafi sem síðar breytist í tá lm ynd sem  getur verið dýru verð i keypt. Í ljósi 

þessarar reynslu þykja rök ekki vera fy r ir  því að hafa það valkvæ tt fy r ir  félögin að
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Commented [BS16]: Þessi fullyrðing ráðuneytisins fæ r ekki 
staðist þegar litið er til ákvæða 20.greinar frumvarpsins - sem 
alferið gerir ráð fy rir því að "uppboðs/tilboðs" fyrirkomulag verði 
á sölu búseturéttar og þannig muni hæstbjóðandi fá að kaupa 
búsetiréttinn. Það sem er þó mun alvarlegra era ð með þeirri 
sömu grein er bókstaflega útilokað að félög ákveði fast verð í 
viðskiptum (t.d. bundið vísitölu eða markaðsverðmæti eignar) -  
og allt söluverð búseturáttar samkvæmt greininni gengur til 
seljanda búseturéttarins. Sé þetta meining ráðuneytisins á hinn 
bóginn - að verðlagning og viðskipti séu ákvörðunarefni 
viðkomandi félags og bundin samþykktum þess - þá þarf að 
afturkalla eða umorða alla 20. Og 21.grein frv.

Commented [BS17]: Ástæða er til að árétta ábendinguna - 
ekkert í röksemdafærslu ráðuneytisins svarar henni eða gefur 
væntingar um að önnur lög um húsnæðismarkaðinn muni 
formfesta sam starf sveitarfélaga og velvildarfjárfesta með 
neytendum -  um rekstur íbúða í lýðræðislegri umg'örð.

Commented [BS19]: Þessa fullyrðingu má draga í efa - og 
vísa til þess að samkvæmt reynslu Búseta á Norðurlandi kann það 
einmitt að hafa verið vegna "innlausnarskyldu" gagnvart óseldum 
búseturétti (með frestun um 6 mánuði eftir liðinn 
uppsagnarfrest) sem félaginu tókst að halda uppi fu llri nýtingu í 
félaginu 2009-2010 -  og einungis í algerum 
undantekningatilfellum kom til þess að grípa þyrfti til frestunar á 
innlausn umfram 6 mánaða uppsagnarfrest.

Commented [BS18]: Ekki er ágreiningur um að fella niður 
"fyrirvaralausa innlausnarskyldu" gagnvart búseturétti - en vera 
kann að það skipti grundvallarmáli að slík skylda sé fyrir hendi 
(víkjandi) og þá að fullnægðum tilteknum skilyrðum varðandi 
eiginfjárstöðu viðkomandi félags - eða að sam starfsaðilar taki 
bakábyrgð gagnvart slíkri innlausn. Þá er einkum horft til félaga 
sem starfa mundu á jaðarsvæðum -  og í nánu samstarfi við 
velvildaraðila um fjármögnun og þyrftu á því að halda til að 
tryggja sem besta nýtingu.
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leggja slíka skyldu á rekstu r félaganna og e r því lagt til að húsnæ ðissam vinnufélögum  

verð i óheim ilt að kveða á um kaupskyldu sína á búseturétti í sam þykktum  sínum  eða 

búsetusam ningum . Áhersla e r þó lögð á að eldri sam ningar, sem gerðir voru í tíð 

eldri laga eða hafa að geym a slík  ákvæ ði, halda gildi sínu eftir sem  áður. O Ástæ ða 

þess að lagt e r til að tekið  verð i fy r ir  með öllu að kveða á um kaupskyldu 

húsnæ ðissam vinnufélaga á búseturétti í sam þykktum  er sú að mikilvægt þykir að 

koma í veg fy r ir  þá áhæ ttu sem  kaupskyldu fy lg ir. O Líkt og fram  kem ur í greinargerð 

með frum varp inu voru ým sar le ið ir ræ ddar í þessu sam bandi við samningu 

frum varpsins og þá einkum  í sam ráðinu sem  ráðuneytið  átti með fulltrúum  

húsnæ ðissam vinnufélaganna. o V ar m .a . rætt um að unnt væ ri að heim ila 

húsnæ ðissam vinnufélögum  að ráðstafa búseturétti með kaupskyldu en þó þannig að 

takm örk yrðu sett varðandi hlutfall búsetuíbúða húsnæ ðissam vinnufélags sem 

þannig m ætti ráðstafa . Enn frem ur var ræ ddur sá möguleiki að heim ila félögunum  að 

leggja á ákveðið álag á búsetugjaldið 10 gegn ákvæ ðum  um kaupskyldu félagsins á 

búseturéttinum  eða að félögin hefðu heim ild ir til að fresta  greiðslu kaupgjaldsins um 

eitt til tvö ár stæ ði þannig á fjárhagslega hjá félaginu eða m argir búsetu réttarhafar 

óskuðu e ftir að selja rétt sinn á sam a tím a. O E ftir að hafa farið  vel y fir  kosti og galla 

þessara leiða þótti farsæ lla  að banna kaupskylduákvæ ði á búseturétti í 

búsetuíbúðum  í búsetusam ningum  og sam þykktum  húsnæ ðissam vinnufélaga. O Hins 

vegar er lagt til að félögunum  verð i ávallt heim ilt að kaupa búseturétti í 

búsetuíbúðum  sínum  hvort sem  búseturétturinn  hefur verið  auglýstur til sölu eða 

ekki, sbr. 6. mgr. 20 . gr. frum varpsins. Geta félögin því komið til móts við félagsm enn 

sína með þeim hæ tti hafi þau fjárhagslegt bolmagn til þess á hverjum  tím a. Má 

einnig gera ráð fy r ir  að félögin fja lli um það í sam þykktum  sínum  í hvaða tilvikum  

félagið komi til með að nýta þessa heim ild . O Þykir ráðuneytinu ja fn fram t mikilvægt 

að litið sé til reynslu síðustu m issera á rekstri húsnæ ðissam vinnufélaga þar sem  félög 

hafa ekki getað staðið við skuldbindingar s ínar gagnvart búseturéttarhöfum  um að 

greiða fy rir  búseturéttinn . Ja fn fram t hefur kaupskyldan sem  hvílir á félögunum  gert 

þeim erfitt fy r ir  að sem ja við lánadrottna sína þar sem  ávallt e r fy rir hendi sú hætta 

að búsetu réttarhafar óski e ftir  því að ganga að þessum  rétti sínum  til að ganga út úr 

félaginu sem  stendur illa fjárhagslega. Þykir því varhugavert að ve ita heim ild ir til að 

lofa fó lki tryggingar sem  reynslan hefur alm ennt sýnt að félögin ráði ekki við að 

standa við þegar aðstæ ður eru erfiðar. Betra e r að alm enningur geri sé r grein fy rir  

þeirri áhæ ttu sem  fe lst í því að verða búseturéttarhafi í upphafi í stað þess að vera í 

góðri trú um að geta endurheim t búsetugjaldið hvenæ r sem  er á grundvelli 

kaupskyldu félagsins sem  síðar komi í ljós að standist ekki.

15. Ákvörðun um v ið sk ip ti m eð b ú se tu ré tti. Úr umsögn: „ M ikilvægt er að félög geti ákvarðað 

sjá lf hvort og þá að hve miklu leyti endursala á búseturétti verð i m arkaðstengd - eða hvort 

viðskipti með búseturétti fara fram  á föstu-/fyrifram  ákveðnu verð i með viðm iði af t .d . 

vísitö lu NV. "Kaupréttur" félags á búseturétti e r þá eðlilegt form  sem  "forkaupsréttu r" hins 

vegar getur ekki verið  - af því að þannig væ ri fé lag bókstaflega þvingað til að afhenda 

einstökum  félagsm anni allan mögulegan ávinning af hækkuðu verð i eignar við sö lu ."

O A f 18. tö lu l. 4. gr. og 10. gr. frum varpsins le ið ir að gert e r ráð fy r ir  að 

húsnæ ðissam vinnufélög ákveði s já lf í sam þykktum  sínum  hvernig útreikningi á
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söluverð i búseturétta verð i hagað. O Frum varp ið  gerir ráð  fy r ir  að fé lag ið  geti áva llt 

keypt bú setu ré tt n á ist sam kom ulag  við  bú setu ré tta rh afa  um verð  á bú setu ré tti en 

ja fn fram t að fé lag ið  hafi áva llt fo rkau p sré tt þannig að það geti gengið inn í 

sam þ ykkt kaup tilboð . Enn frem ur getur félagið ákvarðað lágmarks- og hám arksverð 

á búseturétti í sam þykktum  sínum , sbr. 10. gr. frum varpsins, te lji félagsm enn 

hagsm unum  sínum  sínum  betur borgið með þeim hætti en gjaldið má þó aldrei 

nema hærri fjárhæ ð en sem  ja fng ild ir þriðjungi af m arkaðsvirð i viðkom andi 

búsetu íbúðar.

16. Heim ilt verð i að selja búseturétti um fram  25-30% af verðm æ ti búsetu íbúðar. Úr umsögn: 

„Skynsam legt e r að áskilja í lögum að til þess að heim ilt verð i að selja búseturétti um fram  25- 

30% a f verðm æ ti viðkom andi eignar þá skuli koma til viðbótartrygg ingar a f hálfu félagsins

O Við gerð frum varpsins va r ræ tt um hvort æ tti að setja hám ark á söluverð 

búseturéttar. V ar ta lið  m ikilvægt að svo yrði gert í því skyni að leitast við að 

takm arka tjón búsetu réttarhafa , sem  í flestum  tilv ikum  eru einstaklingar, fa ri illa fy rir 

fé lag inu. Er því lagt til í 2. mgr. 10. gr. frum varpsins að búseturéttarg ja ld ið  megi ekki 

nema hærri fjárhæ ð en sem  ja fng ild ir þriðjungi af m arkaðsvirð i viðkom andi 

búsetu íbúðar. O Einnig var velt upp hverjar svokallaðar viðbótartryggingar æ ttu að 

vera af hálfu félagsins væ ri heim ilt að greiða hæ rra verð fy r ir  búseturéttinn . 

Frum varpið gerir ekki ráð fy r ir  að 11 búseturéttarhafi hafi tryggingu fy rir  því að 

verðm æ ti búseturéttarins breytist ekki á þeim tím a er hann býr í íbúðinni. Ekki er 

sjálfgefið að unnt sé að selja búseturéttinn á ja fn  háu verð i a ftu r og var ekki séð að 

félagið ætti eingöngu að vera ábyrgt fy rir að greiða búseturéttarhafanum  mism uninn 

í tilv ikum  er búsetu réttu r hefði verið  keyptur mjög háu verð i. Enn frem ur þótti ekki 

eðlilegt að félagið gæfi út veðskuldabréf með veði í v iðkom andi fasteign fy rir 

m ism uninum  enda líklegt að slíkt bréf verð i verð laust ef félagið fæ ri í þrot. O Þá voru 

þau rök fæ rð fram  að hefðu einstaklingar bolmagn til að greiða hærra verð fy rir 

búseturéttinn en sem  nem ur 30% af m arkaðvirði v iðkom andi búsetu íbúðar væru 

líkur á að eignarform ið hentaði þeirri fjö lskyldu betur en búseturéttarform ið . 7. gr. 

frv . Ú ttektir á fjárhag félaga. 4. mgr. 6. gr. frv .

17. Aðgengi fé lagsm anna að gerðarbókum  stjó rn a r. Ú r umsögn: „Íþyngjandi ákvæ ði um 

fjárhagslega ú ttte k tir eru algerlega ó raunhæ f fy r ir  minni félög - og afar hæpið að stíga 

löggilta endurskoðendur félaganna út úr hlutverki (7 .g .frv) - og langsótt um fjöllun í 

greinargerð að því e r þetta varðar. Sam a er að segja um fyrirvara lausa  opnun fundargerða 

stjó rnar af því að réttu r félagsm anna í sam vinnufélagi til að krefjast fé lagsfundar og 

upplýsinga er ó tv íræ ð u r." O Ú ttektir á fjárhag húsnæ ðissam vinnufélaga. o Í 7. gr. 

frum varpsins e r lagt til að hvert húsnæ ðissam vinnufélag  láti reglulega gera úttekt á fjárhag, 

skuldbindingum  og starfsem i félagsins í þeim tilgangi að kanna hvort jafnvæ gi ríki í rekstri 

þess á hverjum  tím a og þá þannig að félagið te ljis t sjá lfbæ rt til lengri tím a . Lög um 

húsnæ ðissam vinnufélög gera ráð fy r ir  að búseturéttarhafar greiði í ým sa sjóði fé laganna og 

e r þá unnt að líta til þessara úttekta þegar teknar eru ákvarðan ir um fjá rhæ ð ir g jalda, sbr. 

einnig 5 ., 13. og 17. gr. frum varps in s. Gert e r ráð fy r ir  að slík úttekt fari fram  á þriggja ára 

fresti en félögunum  er frjá lst að mæla fy r ir  um tíðari ú ttektir í sam þykktum  sínum . o Ekki er
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Commented [BS20]: Þessi klausa staðfestir þá ætlan 
ráðuneytisins að tryggja að uppboðsfyrirkomulag verði ævinlega 
á sölu búseturéttar. Sérstaklega ber að andmæla því sem 
meginreglu - og reyndar má almennt vara við slíkum heimildum í 
félagi sem ætlað er að vera opið og ætlað almenningi. 
(Byggingarsamvinnufélög geta þjónað afmörkuðum hópum sem 
stefna að prívat-eignamyndun mun betur en 
húsnæðissamvinnufélagaformið. Þarna þarf þá um leið að 
tryggja að gerður sé greinarm unur á félögum sem eru 
raunverulega "not-for-profit" og hinum félögunum sem kynnu að 
vilja starfa með markaðsvæðingu og samþykkja að einstaklingur 
taki persónulegan ávinning út úr félagi umfram 
"hlutdeildarávinning"

Commented [BS21]: Umræðan hérlendis hefur því miður 
ekki komist á það stig að rætt sé í alvöru um það hvernig megi 
forma og tryggja aukna eignamyndun félagsmanna eða 
fjárfestingu í og með félagi sínu. Erlendis reka 
mörkghúsnæðissamvinnufélög "húsnæðissparðnaðrreikninga" og 
bjóða upp á stækkandi búseturéttarhluta með lengri búsetu. 
Einnig er þekkt að félagsmenn kaupa skuldabréf af félaginu sínu -  
og fjárfesta með því af því að þeir hafa trú á félaginu.
Sorgleg reynsla af vandræðum EIR ættu að verða mönnum til 
v iðm iðunar og einnig að hluta erfiðleikar Búmanna - þannig að 
menn ræði þessa hluti efnislega til nokkurrar hlítar.

Benedikt Sigurðarson fram kvæ m dastjó ri 03 .03 .2016
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gert ráð fy rir kostnaðarsöm um  úttektum , sérstaklega hjá minni fé lögunum . M iðað e r við að

úttektirnar byggist að m eginstefnu á ársreikningum  félaganna sem  og öðrum  skýrslum  sem

gerðar eru um rekstu r þeirra en séu engu að s íðu r til þess fa llna r að gefa betri sýn y fir rekstur 

félagsins og þá sérstaklega með tilliti til fram tíðarsku ldbind inga félaganna, þar á m eðal vegna 

viðhalds á fasteignum  þeirra . o Húsnæ ðissam vinnufélög byggjast á þátttöku félagsm anna 

sinna sem  hafa mikla hagsmuni af því að félagið sé vel rekið og standi undir skuldbindingum  

sínum  til skem m ri og lengri tím a . V erður að ætla að húsnæðisöryggi fó lks sé eitt af þeim 

g rundvallaratriðum  sem  fle stir  vilja geta treyst á í lífinu en húsnæðisöryggi fé lagsm anna 

húsnæ ðissam vinnufélaga og þá einkum  þeirra sem  þegar eru orðn ir búsetu réttarhafar 

byggist á afkomu og gengi v iðkom andi félags. ■ Ú ttektir á fjárhag  félaganna eru því til þess 

fa llna r að auðvelda félagsm önnum  að átta sig á stöðu félagsins sem  og stjórnendum  að fá 

góða yfirsýn  y fir rekstur félagsins. V erður því að ætla að með tilkom u slíkra úttekta séu meiri 

líkur á að unnt verð i að grípa inn í óheillaþróun í rekstri félaga áður en það verð u r of se int. 

Ávallt e r kostur að fenginn sé utankom andi aðili til að annast slíkar ú ttektir enda þótt það sé 

ekki gert að skilyrð i. o Þá er rétt að taka fram  að í sam ræ m i við umsögn Einars 

G uðb jartssonar, dósents við Háskóla Íslands, e r í frum varp inu lagt til að óheim ilt sé að fela 

fram kvæ m d úttektar aðila sem  er starfsm aður sam a félags og endurskoðandi félagsins 

sta rfa r h já. M ikilvægt þykir að tryggja að sá sem  annast ú ttektina sé óháður endurskoðanda. 

O Aðgengi félagsm anna að gerðarbókum  stjó rnar. o Í frum varp inu  e r lögð áhersla á hvernig 

húsnæ ðissam vinnufélögin eru byggð upp sem  þátttökufélög en þýðingarm ikið er að fó lk átti 

sig á þeim réttindum  og skyldum  sem  fylgja því að gerast fé lagsm enn í

húsnæ ðissam vinnufélögum . V ísast í því sam bandi til athugasem da við 6. gr. frum varpsins þar 

sem  fram  kem ur að m ikilvægt sé að félagsm enn séu m eðvitaðir um stefnu þeirra félaga sem 

þeir eiga aðild að og 12 fjárhagslega stöðu þeirra enda eru hagsm unir þeirra m iklir og þá ekki 

síst búsetu réttarhafa . o Er því m ikilvægt að félagsm enn og þá einkum  búseturéttarhafar eigi 

þess kost að fylg jast með þeim ákvörðunum  sem stjó rn ir fé laganna taka og geti haft áh rif á 

rekstu r þeirra . Er því m eðal annars gert ráð fy r ir  að félögin þurfi að fja lla  í sam þykktum  

sínum  um upplýsingaskyldu sína gagnvart félögum  sínum  og búseturéttarhöfum  og ja fn fram t 

lagt til að það verð i h lu tverk  stjórna þeirra að setja reglur um upplýsingagjöf fé lagsins til 

félagsm anna sinna. o Liður í þessari upplýsingagjöf e r enn frem ur að stjó rn ir 

húsnæ ðissam vinnufélaga haldi gerðabæ kur um það sem  gerist á fundum  stjó rnar og gert er 

ráð fy rir  að fo rm aður stjó rnar og fram kvæ m dastjó ri undirriti fundargerð hvers fundar. Þykir 

því ja fn fram t þýðingarm ikið að slíkar gerðabæ kur skuli vera aðgengilegar félagsm önnum  óski 

þeir e ftir því eins og lagt e r til í 6. gr. frum varpsins.

18. Sala b ú se tu ré tta r. Úr umsögn: „Það verðu r að te ljast frá le it hugmynd að við "uppsögn 

búsetusam nings" geti seljandi búsetu réttar sem  ekki gengur út - haldið íbúð um óákveðinn 

tím a og mögulega safnað vanskilum  gagnvart félaginu - að þeim 6 m ánuðum  liðnum sem 

a lm ennur uppsagnarfrestur í húsnæ ðissam vinnufélagi er (sb r.20 .g re in ). Þar e r a ftu r gengið á 

rétt félagsins og allra annarra félagsm anna í e inhverri við le itn i við að tryggja "fjárhagslega 

hagsmuni einstakra búseturéttareigenda sem  eru að yfirgefa fé lag ið ." Miklu skynsam legra 

væ ri að líta t .d . til sæ nskra og þýskra hefða þar sem  óseldur búseturéttu r - að loknum  liðnum 

uppsagnarfresti - fe llu r fy rirvara laust til fé lagsins - enda hefur félagið alla áhættu og ábyrgð á 

rekstri e ignarinnar. Nauðsynlegt kann að vera að gefa félagsm anni svigrúm  til að afturkalla

Commented [BS22]: Hér er staðfesting á því sem gerð var 
athugasemd v ið; - það er óhæfilega íþyngjandi fyrir lítil félög að 
hafa slíkt óskilgreint ákvæði um úttektir og þó ráðuneytið segi 
hér "Ekki er gert ráð fyrir kostnaðarsömum úttektum, sérstaklega 
hjá minni félögunum" - þá er gefið með þessu tilefni til að slíkt 
verði hins vegar bæði kostnaðarsamt og flókið að glíma við.
Hvatt er til þess í staðinn að staðsetja slíka skyldu hjá 
endurskoðanda félagsins;t.d . "heimilt er að fela endurskoðanda 
að skila ítarlegu mati á áhættu félagsins og nánari greiningu á 
rekstrarhorfum þess á 3ja ára fresti - allt eftir stærð og umfangi í 
rekstri og skuldbindingum félagsins."

Commented [BS23]: Sjálfsagt era ð mæla fyrir um að stjórn 
setji sér starfsreglur eins og nú tíðkast um góða stjórnarhætti í 
félögum. Hins vegar er mjög varhugavert að opna fundargerðir 
án fyrirvara - þar sem sú hætta skapast með því að fundargerðir 
verði af þeim sökum mjög takm arkaðar að upplýsingargildi -  og 
einnig þarf að hafa í huga að málefni einstakra félagsmanna 
koma til umfjöllunar stjórnar - og eiga undir engum 
kringumstæðum að komast fyrir annarra sjónir af 
persónuverndar-ástæðum. Endurskoðendur og eftirliisaðilar 
eiga alltaf aðgang að fundargerðum stjórnar 
húsnæðissamvinnufélags -  og upplýsingaskylda stjórnar gerir það 
að sjálfsögðu að verkum að þau mál sem varða alla almenna 
félagsmenn eiga að vera kynnt félagsmönnum algerlega óháð því 
hvort fundargerðir verði opnar fyrir alla félagsmenn og alltaf.

Benedikt Sigurðarson fram kvæ m dastjó ri 03 .03 .2016
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uppsögn sína við slíkar aðstæ ður - og fram lengja með því búsetusam ning sinn ótím abundið 

með gagnkvæm ri ábyrgð og skyldum  sínum ."

O Í 4 . mgr. 20 . gr. frum varpsins kem ur fram  hvernig farið  skuli með búseturétt sem 

ekki tekst að se lja . Takist ekki að se lja búseturéttinn er gert ráð fy r ir  að 

búseturéttarhafi haldi áfram  búseturétti sínum  og að hann haldi áfram  réttindum  og 

skyldum  sínum  sam kvæ m t lögum um húsnæ ðissam vinnufélög og sam þykktum  

húsnæ ðissam vinnufélagsins. O Þannig e r ekki gert ráð fy r ir  að seljandi búseturéttar 

geti „m ögulega safnað vanskilum  gagnvart fé lag inu" enda e r búseturéttarhafa m .a. 

gert að greiða áfram  búsetugjald og virða skyldur sínar að öðru leyti. O Ekki þykir 

eðlilegt að búseturéttu r falli til félagsins að liðnum sex m ánuðum  líkt og gildandi lög 

gera ráð fy rir . Þykir betri kostur að búseturéttarhafi eigi þess kost að halda 

búsetuíbúðinni meðan á sölu búsetu réttar stendur og komi þá óbeint s já lfu r að sölu 

búseturéttarins í gegnum fé lag ið . O V erður að æ tla að það geti dregið úr hvata 

húsnæ ðissam vinnufélags til að se lja búseturétt e f búseturéttarhafi er flu ttu r út úr 

íbúðinni og hún ja fnve l komin í útleigu. Í þessu sam bandi va r litið til þess að andvirði 

búsetu réttar e r um talsvert þegar litið er alm ennt til fjárhagslegra aðstæ ðna 

launafólks hér á landi og því þykir eðlilegra að búseturéttarhafi komi óbeint að sölu 

hans með fram angreindum  hæ tti. O Enn frem ur verðu r að gera ráð fy r ir  að 

búseturéttarhafi hafi í hyggju að nýta þá fjárm un i sem  hann fæ r fy rir búseturétt sinn 

til að kaupa búseturétt y fir annarri búsetuíbúð eða sem  útborgun við kaup á 

faste ign . Er því allt eins líklegt að hann geti ekki farið  annað á meðan 

búseturétturinn  selst ekki en ja fn fram t er lagt til að hann geti fram leigt íbúðina 

tím abundið í eitt ár í senn séu uppi þæ r aðstæ ður að hann hafi þegar orðið sér út um 

annað húsnæ ði. O Í tilv ikum  er búseturéttarhafi stendur ekki í skilum  með 

búsetugjaldið til fé lagsins eða s inn ir ekki öðrum  skyldum  sínum  gagnvart félaginu 

koma til álita riftunarhe im ild ir skv. 22. gr. laganna. Búsetu réttarhafanum  ber þá 

skylda til að yfirgefa búsetu íbúðina þegar í stað e r sam ningi hefur verið rift. Í slíkum  

tilv ikum  gerir 21 . gr. frum varpsins ráð fy r ir  að búseturrétturinn  sé se ldur og ávallt 

hæsta kauptilboði tek ið . Berist ekki kauptilboð e r félaginu sjálfu heim ilt að leigja út 

búsetuíbúðina þar til kauptilboð berst enda sé búseturétturinn  áfram  til sölu hjá 

félag inu. 13 6. mgr. 20. gr. frv .

19. Fo rkaup sré ttu r h úsnæ ðissam vinnufé lags. Úr umsögn: „Ja fn fram t þarf að tryggja með 

ótvíræ ðari hæ tti en nú v irð ist vera að þar sem  húnsæ ðissam vinnufélag  ber alla áhæ ttu og 

ábyrgð á rekstri e instakra eigna þá verð i mögulegur ávinningur af hækkun íbúðaverðs og 

m arkaða a lltaf nýttur í þágu heildarinnar - en geti einungis gengið "h lutfalls lega" til e instakra 

félagsm anna sam fara viðskiptum  með búseturétti. Til að slíkt verð i tryggt þarf að tilg reina að 

húsnæ ðissam vinnufélag  hafi undir öllum kringum stæ ðum  "kauprétt á búseturétti" á föstu 

verð i og með tilgreindum  viðm iðunum  (t.d . fram reiknað miðað við N .vísitö lu) og annist 

viðskiptin e ftir a lm ennum  og staðfestum  reglum . (Hugtakið "forkaupsréttu r" hefu r hins 

vegar lent inni í frum varp inu  en þá í því sam hengi að með því væ ri seljanda búseturéttar 

tryggður a llu r ávinningur af mögulegri hækkun íbúðaverðs á grundvelli þess sem  þarna er 

kallað "tilbo ð". . . .) ."  „Sú hugmynd að húsnæ ðissam vinnufélög hafi "fo rkaupsrétt" á 

uppboðsm arkaði með búseturétt er að líkindum  sett inn fy r ir  m isskilning. M eð því móti væri
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Commented [BS25]: Mjög mikilvægt er að hafa í huga að 
það er skylda stjórnar og stjórnenda viðkomandi 
húsnæðissamvinnufélags að gæta jafnvægis milli hagsmuna 
einstakra félagsmanna annars vegar og félagsins/allra annarra 
félagsmanna hins vegar. Á  sama hátt er mjög mikilvægt að 
löggjöfin styrki og stuðli að þessu jafnvægi milli hagsmuna allra 
aðila. Rökfærsla ráðuneyrisins bendir til að menn hafi litið 
þannig á að "stjórn/stjórnendur" hafi einhvers konar aðra og 
annarlega hagsmuni að leiðarljósi í störfum sínum.

Commented [BS26]: Greinargerð ráuneytisins staðfestir 
einmitt að það er "misskilningur" að nota hugtakið 
"forkaupsréttur" -  ef félagi á að vera mögulegt að leysa til sín 
búseturétt sem er til sölu á föstu verði. Þess vegna þarf að 
árétta ábendinguna og tryggja með breyttum texta að 
húsnæðissamvinnufélag hafi ávallt "kauprétt" á búseturétti á 
föstu verði eða eftir þeim reglum sem gilda um viðskipti með 
búseturétt í viðkomandi félagi nánar.

Commented [BS24]: Athugasemd er hér með áréttuð þar 
sem ekkert í greinargerð ráðuneytisins svarar þeim röksemdum 
sem fæ rðar eru fram  og styðja ábendingu Búseta á Norðurlandi. 
Rétt era ð minna á -  að 20. Grein frv . gengur geng þeirri 
meginhugmynd gildandi laga að sala búseturéttar sé fyrst og 
frem st byggð á "uppsögn þinglýsts búsetusamnings" -  og 
auglýsing á búseturétti til sölu sé því málefni félagsins -  frem ur 
en málefni þess aðila sem heldur á búseturétti viðkomandi 
íbúðar.
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verið  að staðfesta þann fre istn ivanda fy rir félagsm enn að þeir selji frá sér búseturétt á 

þenslutím a - miðað við að þannig geti þeir tek ið  til sín bókstaflega allan ávinning af hækkuðu 

e ignaverði - (og við skortstöðu á m arkaði um fram  það). Félögin sem  skapað hafa 

félagsm önnum  tæ kifæ ri til að njóta húsnæðisöryggis með lágmarks eigináhæ ttu við kaup 

búseturéttar á sanngjörnu verð i - sitja þá áfram  e ftir með alla áhættu af rekstri eigna, 

viðhaldi og endurnýjun inn í tím abil m ögulegrar n iðursveiflu  - en e in stak ir fé lagsm enn geta 

yfirgefið félagið með verulega fjá rm un i, sem  kæmu þá í engu til allra hinna félagsm annanna 

eða til að styrk ja  rekstrargrunn og efla sjá lfbæ rni fé lagsins. Hugtakið "kaupréttu r á föstu 

verð i" e r miklu eðlilegri hér - til að tryggja sjá lfbæ rni og ja fn ræ ð i a llra fé lagsm anna; - 

se ljendur búseturétta mundu þannig einungis geta sótt "h lutfalls legan" ávinn ing ."

O Ítrekað e r að frum varp ið  gerir ráð fy r ir  að sala á búseturétti fa ri fram  á vegum 

húsnæ ðissam vinnufélaganna sjálfra og þar með á grundvelli sam þykkta þeirra og 

reglna sem  þau hafa sett sér. O Í 1. m álsl. 6. mgr. 20. gr. frum varpsins e r lagt til að 

húsnæ ðissam vinnufélag  hafi ávallt fo rkaupsrétt að búseturétti í búsetuíbúð í eigu 

félagsins. Þá e r gert ráð fy r ir  að félagið skuli ganga inn í sam þykkt kauptilboð e ftir að 

búseturéttu r hefur verið auglýstur til sölu skv. 2. mgr. sömu greinar. Enn frem ur 

getur félagið keypt búseturétt náist sam kom ulag um verð  á búseturéttinum  án þess 

að hann sé auglýstur á meðal fé lagsm anna til sö lu . O Fram angreint ákvæ ði um 

forkaupsrétt er ekki sett inn í frum varp ið  fy r ir  m isskilning heldur e r með því leitast 

við að tryggja að húsnæ ðissam vinnufélag geti ávallt keypt búseturétti sem  eru til 

sölu og hafi ótvíræ ðan rétt til þess. Slík staða getur t .d . komið upp hafi 

húsnæ ðissam vinnufélag  ákveðið að selja um rædda búsetuíbúð út úr félaginu eða 

búsetuíbúð þarfn ist veru legs viðhalds. O Í þessu sam bandi ve rðu r að hafa í huga að 

af 18. tö lu l. 4 . gr. og 10. gr. frum varpsins le ið ir að gert er ráð fy rir  að 

húsnæ ðissam vinnufélög ákveði s já lf í sam þykktum  sínum  hvernig útreikningi á 

sö luverð i búseturétta verð i hagað. O Frum varpið gerir ráð fy r ir  að búseturéttarhafar 

v ilji stæ kka eða m innka við sig húsnæði e ftir aðstæ ðum  fjö lsky ldunnar hverju sinni 

og geti þannig keypt búseturétt að nýju y fir  öðrum  búsetuíbúðum  innan sam a félags. 

Þannig e r gert ráð fy r ir  að hafi virð i búsetu réttar y fir  búsetuíbúð aukist megi gera ráð 

fy r ir  að virð i búsetu réttar y fir  öðrum  íbúðum  hafi einnig aukist. Er því gert ráð fy rir 

að búseturéttarhafar njóti hugsanlegrar hæ kkunar á virð i búsetu réttar þannig að 

þeir eigi möguleika á að skipta um búsetuíbúð eða hugsanlega fæ ra sig y fir í 

eignaríbúðaform ið kjósi þeir að gera slíkt. V erður ekki séð að slíkt skaði rekstur 

húsnæ ðissam vinnufélaganna heldur þvert á móti hvetji fó lk  til að taka áfram  þátt í 

starfsem i þeirra.

btfseti
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