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Varðar nýsamþykktar breytingar við lög um húsnæðissamvinnufélög nr 66/2003 á þskj 503 og þskj 1000 

Ágæti nefndarmaður í velferðarnefnd Alþingis.

Framsögumaður nefndarinnar áréttaði að einróma samstaða hefði verið í nefndinni um afgreiðslu frumvarpsins og 

breytingartillagna. Sannarlega er það til fyrirmyndar og er eflaust kærkomin tilbreyting á þessum tímum.

Mikilvægast er þó að menn hafi sameiginlegan skilning á því sem verið er að samþykkja. Samband Íslenskra sveitarfélaga 
benti á í sinni umsögn að frumvarpið fæli í sér viðamiklar breytingar frá gildandi lögum og réttara hefði verið að skrifa alveg 
nýtt frumvarp/ný lög þar sem nákvæmlega væri gerð grein fyrir því sem væri verið að breyta -  auk þess mundi skapast 
umtalsverð óvissa um það hvernig "lagaskil" ætti að gera gagnvart eldri samningum og skuldbindingum aðila.

Búseti á Norðurlandi stillti upp fjölmörgum atriðum sem hvatt var til að yrði ekki neglt niður í lögum -  heldur útfært í 
samþykktum einstakra félaga þannig að félagsformið gæti virkað sem best um land allt og við breytilegar aðstæður - og þar 
sem einnig væri auðvelt að ramma inn samstarf neytenda við sveitarfélag og velvildarfjárfesta um stofnun, stjórnun og 
sjálfbæran rekstur húsnæðissamvinnufélaga. Á sama tíma er í gangi vinna við að setja ramma um leiguíbúðir fyrir 
lágtekjufólk og markmið uppi um að efla almennan leigumarkað.

Í markmiðum með lagabreytingum er vísað til þess að meiningin sé að "bæta starfsskilyrði félaganna og skýra og bæta 
réttarstöðu búseturéttarhafa." Greinargerð velferðarnefndar svarar ekki mikilvægum spurningum í því sambandi.

Var meining velferðarnefndar að

• gerð væri grundvallarbreyting á réttarsambandi að ila? Í gildandi lögum er búsetusamningur 
grundvallaratriði og tilgreinir gagnkvæmar skuldbindingar aðila. Hann er óuppsegjanlegur af hálfu félags 
en hver búseturéttarhafi getur sagt upp samningi með 6 mánaða fyrirvara. Með þeirri breytingu sem hér 
hefur verið samþykkt eftir 2.umræðu (20.gr) er horfið frá því að búsetusamningur sé grundvallarplagg -  
heldur er gert ráð fyrir að sala búseturéttar til hæstbjóðanda á grundvelli tilboðs liggi til grundvallar lokum 
á búsetusamningi. Afhendingarfyrirvari getur þá mest orðið 3 mánuðir (í stað 6). Í sama samhengi er þá 
tilgreint að búsetusamningur falli niður með því að íbúð sé seld á nauðungaruppboði. Þar með verður 
ekki lengur sérstök vernd á "heimilisrétti" búseturéttareigenda sem sjálfir hafa staðið við allar sínar 
skuldbindingar -  og var eitt af grundvallaratriðum laga um húsnæðissamvinnufélög frá upphafi og 
Hæstiréttur gengur útfrá í dómi 30.04.2014. Fyrirmæli 20. greinar svo breyttrar eru afgerandi að þessu 
leyti og einhver önnur form en "markaðsvæðing" viðskipta með búseturétt verður óhugsandi óháð 
hefðum og meginstefnu núverandi stjórnenda starfandi félaga. - - Búseturéttareigandi mundi með þessarri 
breytingu ávallt geta krafist þess að geta selt búseturétt sinn til hæstbjóðanda -  og framhjá öllu 
hefðbundnu númerakerfi eða forgangskerfi/biðlistakerfi starfandi húsnæðissamvinnufélaga.

• Lagaskil; bent hefur verið á að með slíkri meginbreytingu þurfi að tryggja að lögin útfæri nánar hvernig 
breytingin geti tekið gildi fyrir núverandi skuldbindingar - ef ekki er meiningin að þær gangi fram með 
gildistöku laganna að fullu. Slík fyrirvaralaus breyting gagnvart eldri samningum Búseta á Norðurlandi 
kynni að reynast mjög erfið og reyna á sjálfbærni félagsins meira en æskilegt getur talist.

• Aðgreining búsetuforma/félagshópa; Er það virkilega meining nefndarmanna í velferðarnefnd að 
endurvekja eða viðhalda aðgreiningu fólks eftir búsetuformum og/eða tekjuhópum með því að neita að 
setja inn heimildarákvæði um rekstur leiguíbúða innan húsnæðissamvinnufélags og neita einnig að 
skilgreina skilvirkar heimildir fyrir formbundið samstarf sveitarfélag og velvildarfjárfesta varðandi 
fjármögnun og stjórnunarþáttöku í húsnæðissamvinnufélagi sem gæti þá boðið aukna breidd íbúða?

• Mjög mikilvægt er að sinnt verði ábendingum um að félög skuli aðgreina í samþykktum sínum hvort þau 
verða rekin "án hagnaðarkröfu" -  eða hvort markaðsvæðing viðskipta innan félags eða við félagið gefur 
færi á að einstakir félagsmenn geti tekið til sín ávinning umfram hlutdeild sína. Hugtakið "kaupréttur" á 
föstu verði -  þarf að vera lögbundinn möguleiki fyrir félag sem vill viðhalda jafnræði félagsmanna án þess 
að unnt verði að raska forgangsröð félagsmanna í krafti yfirboða. (Hugtakið "forkaupsréttur" vísar 
eingöngu til þess að félag geti gengið inn í hæsta fyrirliggjandi tilboð skv. 20.gr)

buseli

Veferð arnefnd  A lþ ingis 17.03.2016


