
Benedikt Sigurðarson fram kvæ m dastjóri

Til velferðarnefndar Alþingis:Með vísan til fyrirliggjandi frumvarps til breytinga á lögum nr.66/2003 um 
húsnæðissamvinnufélög -  og minnisblaðs félags- og húsnæðisráðherra er eftirfarandi áréttað.

• Ekki virðist ágreiningur um að rétt sé að stefna að því að lögin um húsnæðissamvinnufélög verði gerð 
almennari -  og þá með það fyrir augum að auðvelt verði að stofna og starfrækja slík félög um allt land í 
ólíkum byggðarlögum og á mismunandi markaðssvæðum. Til að þau markmið náist þarf að taka út úr 
núverandi frumvarpi ítarleg og hamlandi fyrirmæli, -  lágmarksfjölda (15), að því er varðar fyrirkomulag 
viðskipta með búseturétti og viðhaldsmál -  og auk þess þarf að skilgreina heimildir fyrir formbundið 
samstarf sveitarfélag og velvildarfjárfest varðandi fjármögnun og stjórnunarþáttöku í 
húsnæðissamvinnufélagi.

• Mjög mikilvægt er að gert sé ráð fyrir að húsnæðissamvinnufélög verði stofnuð og rekin sem félög án 
hagnaðarkröfu -  verði ekki fortakslaust markaðsvædd eða þeim slitið með einföldum ákvörðunum 
þáverandi félagsmanna á aðalfundum. Þetta atriði skiptir grundvallarmáli gagnvart tekjuskattsskyldu og 
einnig gagnvart því að einungis félögum sem sannanlega eru án allra hagnaðartækifæra einstaklinga (eða 
lögaðila) verður heimilt að taka við ívilnunum opinberra aðila - og líklegt að það sama muni gilda ef 
innleiddar verða húsnæðisbætur þar sem bótum er ætlað að mæta hlutfalli mánaðargjalda á móti tekjum.

• Fyrir liggur staðfestur vilji - og skýr ósk - frá Samtökum leigjenda (SLÍ) um að skapaður verði farvegur í 
lögum um húsnæðissamvinnufélög til að stofna félag beinlínis um byggingu og rekstur leiguíbúða -  innan 
þess lagaramma. Búseti á Norðurlandi mundi skoða það af alvöru að bæta við leiguíbúðum í rekstri 
félagsins og mæta þannig þeim félagsmönnum sem eiga erfitt með að reiða fram umtalsverða fjármuni til 
að tryggja sér búseturétt hjá félaginu. Ekkert ætti að vera því til fyrirstöðu að reka samhliða og innan 
sama félags leigu- og búsetuíbúðir sem ráðstafað er til félagsmanna eingöngu -  og þar með tryggt að staða 
leigjenda hjá húsnæðissamvinnufélagi væri traustari en leigjenda á almennum markaði þar sem þeir 
mundu njóta "íbúalýðræðis" sem félagsmenn og þannig meðeigendur til fullrar ábyrgðar. Slíkur 
samrekstur leigu og búsetuíbúða í einu félagi og í sama fjölbýli/íbúðakjarna mundi leggja að mörkum til 
blöndunar íbúa og byggðar eins og skipulagsyfvöld stefna hvarvetna að. Neytendadrifinn leigumarkaður 
verður með því mögulegur hérlendis. Í fámenni er óraunsætt að reka leigufélag og búsetufélag aðgreint.

• Tillögur að 20.grein varðandi viðskipti/sölu búseturéttar víkja í meginatriðum frá gildandi lögum að því 
leyti að horfið er frá því að "uppsögn þinglýsts búsetusamnings" sé forsenda sölu sem síðan er alfarið á 
ábyrgð og í umgjörð viðkomandi félags - og til þess að sala búseturéttarins sé í raun á hendi handhafa 
búseturéttar -  og seljandi taki með því til sín allt og hæsta söluverð. Slík aðferð mun veikja mjög 
sjálfbæran rekstur húsnæðissamvinnufélaga -  og er sérstaklega óréttlát því að með því fer seljandinn með 
allan mögulegan ávinning af hækkuð íbúðaverð út úr félaginu (sem situr eftir með skuldbindingar og 
áhættu af framtíðarrekstri í gegn um súrt og sætt). Verði markaðsvæðing viðskipta með búseturétt gerð 
að skyldu þá mun forgangskerfi/númerakerfi (núverandi félaga) falla um sjálft sig og félagstryggð margra 
eldri félaga verða eyðilögð. Á sama hátt er það öndvert meginhugmynd opinna samvinnufélaga að 
félagsmenn geti keypt sig fram fyrir aðra í krafti yfirboða. "Kaupréttur" á föstu verði -  þarf að vera 
lögbundin möguleiki fyrir félag - en "forkaupsréttur" er eitrað hugtak í lögunum.

• Með því að ekki sé girt fyrir þann "freistnivanda" að hópur félagsmanna sem mætir á aðalfundi ákveði að
loka félagi greiða sér út eigið fé félagsins þá væri ekki mögulegt að staðfesta að félag sé rekið án 
hagnaðarkröfu (no-for-profit). Eins og að ofan er nefnt þá kann að vera að rökréttast sé að gera kröfu um
að félag ákveði og staðfesti í samþykktum hvort það vill vera "án hagnaðarkröfu" og án heimilda til að 
greiða út óskipta eign -  eða hvort félagið ákveður að viðskipti séu að hluta eða fullu markaðsvædd og það 
sé einföld ákvörðun aðalfunda að ákveða að slíta félagi og greiða út eignir þess til hóps félagsmanna (eins 

og nú er í raun skv. l 22/1991.

Skorað er á velferðarnefnd að bjóða fulltrúum Búseta á Norðurlandi á fund sinn ásamt fulltrúum 
velferðarráðuneytisins til að ræða nánar þau atriði sem liggja til grundvallar mismunandi áherslum 
eða afstöðu aðila.
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