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Efni: Umsagnir til Alþingis um frumvarp til laga um breytingu á lögum um
húsnæðissamvinnufélög, nr. 66/2003.

Almennt.
Með 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. frumvarps til laga um breytingu á 
lögum um húsnæðissamvinnufélög. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim umsögnum sem borist hafa 
og afstöðu ráðuneytisins til þeirra.

Alþýðusamband Íslands.
Úr umsögn:
„Samkvæmt markmiðum sínum er frumvarpinu ætlað að skýra og styrkja réttarstöðu 
húsnæðissamvinnufélaga og félagsmanna þeirra. ASÍ tekur undir þau markmið og gerir ekki 
athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins. Frumvarpið hefur tekið minniháttar breytingum frá 
því að það var síðast lagt fram. Þær breytingar eru þó ekki tilgreindar sérstaklega. Svo virðist sem ekki 
hafi verið tekið tillit til tæknilegra athugasemda sem Íbúðalánasjóður gerði í umsögn sinni þá er málið 
var lagt fram á síðasta þingi en ASÍ tók undir þær athugasemdir og gerir enn.“

Úr umsögn Íbúðalánasjóðs, dags.13. maí 2015:
10. gr. frv. Abvrgð félagsmanns á heildarskuldbindingum húsnæðissamvinnufélags skýrð nánar.
„Á móti kemur nýtt ákvæði í 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins um að félagsmaður beri ekki persónulega 
ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins. Ákvæði þetta er sambærilegt og er að finna í lögum nr. 
22/1991 um samvinnufélög sbr. 1. gr. og 18. gr. Núgildandi lög um húsnæðissamvinnufélög nr. 
66/2003 hafa hinn bóginn ekki að geyma slíkt ákvæði. Enda þótt húsnæðissamvinufélög séu rekin 
samkvæmt 1. gr. laga nr. 66/2003 að hætti samvinnufélaga kann þetta að skapa ákveðna óvissu 
varðandi fjárhagslega ábyrgð félagsmanna sem reka og eiga félagið, en meginregla íslensk réttar er að 
eigandi beri ábyrgð á sínum rekstri nema hún sé takmörkuð í lögum. Á hinn bóginn kemur ekki fram í 
frumvarpinu í hveiju ábyrgð félagsmanna er nánar fólgin. Í lögum um samvinnufélög er ábyrgðin 
takmörkuð við greiðslu aðildargjalds og það sem þeir eiga í sjóðum félagsins sbr. 18. gr. laganna. 
Samkvæmt athugasemdum með 10. gr. standa einungis eignir félaganna, þar á meðal sjóðir þeirra til 
fullnustu á kröfum skuldheimtumanna. Ábyrgð hvers félagsmanns á skuldbindingum 
húsnæðissamvinnufélags takmarkast við þá fjárhæð sem hann greiðir í formi búseturéttargjalds fyrir 
ótímabundin afnot af búsetuíbúð. A f þessu leiðir að krafa búsetaréttarhafa um endurgreiðslu 
búseturéttargjalds stendur að baki öllum öðrum skuldbindingum félagsins við gjaldþrot. Lagt er til að 
ábyrgð félagsmanna verði í lögum skýrð nánar og er því lögð hér til breyting á 3. mgr. 10. gr. 
frumvarpsins og það hljóði þannig:

„Félagsmaður ber ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins umfram það sem felst í 
greiðslu inntöku-, félags- og búseturéttargjalds.““

O Ráðuneytið telur nægjanlegt að taka fram í 3. mgr. 9. gr. laganna, sbr. 10. gr. frumvarpsins, að 
félagsmaður ber ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins. Það er hins 
vegar ekkert því til fyrirstöðu að bæta við „umfram það sem felst í greiðslu inntöku-, félags- 
og búseturéttargjalds“ sé það talið betra.
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12. gr. frv. Upplýsingar um fjárhagsstöðu félags og viðkomandi búsetuíbúðar.
„Til að skerpa á upplýsingaskyldu félagsins að þessu leyti eru því hér lagðar til breytingar á 12. gr. 
frumvarpsins og í d lið 11. gr. komi ný setning:

„Jafnframt verði búseturéttarétthafa kynnt rækilega staða félagsins, veðstaða viðkomandi 
búsetuíbúðar, greiðslubyrði lána áhvílandi á henni og hver sé grundvöllur búsetugjalds.““

O Í frumvarpinu er verið að hverfa frá því að líta á skuldastöðu húsnæðissamvinnufélaga vegna 
einstakra búsetuíbúða heldur frekar verið að líta til rekstrarstöðu félagsins í heild, sbr. t.d. 
breytingar sem lagðar eru til við útreikninga á fjárhæð búsetugjaldsins. Þarf það ekki að segja 
mikið um fjárhagsstöðu félagsins þó svo að umrædd búsetuíbúð sé mikið eða lítið veðsett. 
Hins vegar þykir ársreikningur félagsins geta gefið betri upplýsingar um heildarfjárhagsstöðu 
félagsins og því lagt til í 12. gr. frumvarpsins að þegar nýr búseturréttarhafi kemur inn þá séu 
honum kynntar samþykktir félagsins, reglur sem þar gilda sem og ársreikning þess.

12. mgr. 20. gr. frv. Viðbót við ákvæði um að búseturéttur falli niður við nauðungarsölu.
„Ákvæði 2. mgr. 56. gr. [laga nr. 90/1991, um nauðungarsölu,] takmarkast við sölur að beiðni 
lánardrottna eða þrotabús samkvæmt 6. og 7. gr. laganna en ekki 8. gr. sem mælir fyrir um 
nauðungarsölur til slita á sameign. Er því lagt til að fram komi að um sé að ræða nauðungarsölur sem 
fara fram eftir heimild í 6. og 7. gr. laganna. Ákvæði 12. mgr. 20. gr. frumvarpsins hljóði því þannig:

„Búseturéttur fellur niður við nauðungarsölu sem sem farið hefur fram eftir heimild í 6. eða 7. gr. 
nauðungarsölulaga.““

O Ákvæði þessu var breytt í frumvarpi þessu frá því sem var í eldra frumvarpi og var talið betra 
að vísa ekki í nánar tiltekin ákvæði nauðungarsölulaga. Kveður 12. mgr. 20. gr. frv. á um að 
búseturéttur fellur niður við nauðungarsölu búsetuíbúðar án tillits til á grundvelli hvaða 
ákvæðis laga um nauðungarsölu nauðungarsalan fer fram.

Búseti á Norðulandi.
Markaðsvæðing allra viðskipta með búseturétt.
Úr umsögn:
„Stjórnendur Búseta í Reykjavík og Búseta á Norðurlandi hafa tjáð líkar áherslur varðandi æskilegar 
lagabreytingar þrátt fyrir að starfa á mjög ólíkum markaðssvæðum. Það vekur því óneitanlega 
vonbrigði og furðu e f (sér)áherslur Búseta í Reykjavík varðandi markaðsvæðingu allra viðskipta með 
búseturétt verða, að tillögu húsnæðisráðherra, festar í lög. Slík breyting gengur gegn almennum 
viðmiðunum samvinnurekstrar um jafnræði félagsmanna óháð efnahag og reynsla aðila af vanda 
íbúðafélaga - t.d. og EIR og Búmanna - ætti að verða mönnum til varnaðar. Að mati Búseta á 
Norðurlandi er mikilvægt að öll ákvæði er varða viðskipti með búseturétti og uppsögn búsetusamninga 
verði framvegis fest í samþykktum einstakra félaga - en undir engum kringumstæðum skapaður sá 
"freistnivandi" með þrengdum lögum að einstakir búseturéttareigendur selji frá sér búseturétt þegar 
uppgangur er og leysi út úr félagi sínu (um leið og þeir yfirgefa það!) - allan ávinning a f hækkuðu 
íbúðaverði - meðan félagið verður áfram skilið eftir með skuldsetningu og alla áhættu a f  lækkandi 
verði og áföllum í rekstri.“

O Frumvarpið gerir ráð fyrir að búseturéttur verði seldur samkvæmt samþykktum og reglum 
hlutaðeigandi félags, sbr. 2. mgr. 20. gr. frumvarpsins, og verði jafnframt áfram seldur 
eingöngu innan félagsins. Að því er varðar réttarstöðu aðila við lok búsetusamnings er því gert 
ráð fyrir að hvert húsnæðissamvinnufélag skuli fjalla um það í samþykktum sínum hvernig 
fara skuli með sölu búseturéttar og ákvörðun búseturéttargjalds þegar búseturéttur fer á milli 
félagsmanna (búseturéttarhafa) en jafnframt verði í lögum um húsnæðissamvinnufélög mælt 
fyrir um tilteknar grundvallarreglur sem gilda um lok búsetusamnings. Leitast er við að gæta 
bæði hagsmuna félaganna og búseturéttarhafanna sjálfra í þessu sambandi.
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O A f 18. tölul. 4. gr. og 10. gr. frumvarpsins leiðir að gert er ráð fyrir að 
húsnæðissamvinnufélögin ákveði sjálf í samþykktum sínum hvernig útreikningi á söluverði 
búseturéttar verði hagað.

Greinarmunur gerður á félögum sem eru án hagnaðarkröfu og öðrum félögum.
Úr umsögn:
„Mikilvægt er að tryggja að skýr greinarmunur verði gerður fyrir lögum á almennum og opnum 
samvinnufélögum/sjálfseignarfélögum sem stofnuð eru og rekin "án hagnaðarkröfu" (not-for-profit) 
annars vegar og svo félögum sem stofnuð eru með sérstaka eignamyndun og hagnað takmarkaðs hóps 
hins vegar. Til að tryggt verði að félög séu rekin án hagnaðarkröfu þá þurfa þau að hafa ákvæði í 
samþykktum sem banna arðgreiðslur út úr félögunum - og einnig ákvæði sem útiloka að viðskipti með 
búseturétt/hluti færi seljendum persónulegan ávinning umfram aðra félagsmenn um leið og skýr 
skilyrði séu sett í samþykktum varðandi bann við því að slíta félögum og greiða eigið fé þeirra út til 
takmarkaðs hóps/allra félagsmanna (sbr. Í greinargerð kafl IV bls17/40).“

O Í 7. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að að óheimilt verði að greiða fé úr 
húsnæðissamvinnufélagi til þeirra sem að félaginu standa sem arð eða hvers konar ígildi arðs 
en þess í stað er gert ráð fyrir að rekstrarafgangi verði varið til vaxtar og viðhalds félagsins, 
svo sem til niðurgreiðslu lána þess.

O Sjá umfjöllun um slit húsnæðissamvinnufélaga hér að aftan (bls. 6).

12. mgr. 20. gr. frv. Búseturéttur falli niður við nauðungarsölu.
Úr umsögn:
„Almennt má túlka gildandi reglur í nágrannalöndum varðandi búseturétt og réttarstöðu leigjenda á 
húsnæðismarkaði þannig að þar ráði "heimilisréttur" ekki minna en fjárhagsleg réttindi. Með þeim 
breytingum sem lagt er til í frv. (20.grein) "að búseturéttur falli sjálfkrafa niður við nauðungarsölu" er 
gengið gegn fyrri ákvæðum eins og túlka má dóm Hæstaréttar 30.apríl 2014. Rökfærslan fyrir því eins 
og hún er borin fram í greinargerð sýnir virðingarleysi gagnvart heimilisrétti skilvísra 
búseturéttareigenda. Hvers vegna skyldi skilvís einstaklingur eða fjölskylda svipt heimili sínu vegna 
áfalla, mistaka í rekstri eða mögulega vegna ólöglegra gerninga annarra félagsmanna - þótt 
fjárhagslegt verðmæti búseturéttarins kynni að verða að engu? Sé rýnt í dóm Hæstaréttar sem áður er 
minnst á þá er að mati Búseta á Norðurlandi algerlega ástæðulaust að setja inn nýtt og fyrirvaralaust 
ákvæði af þessu tagi sem í raun "hámarkar tjón" skilvísra með því að svipta þá heimilinu. Hins vegar 
er eðlilegt að setja inn "mildandi" ákvæði um meðferð og réttarstöðu búseturéttareigenda þegar komið 
hefur til nauðungarsölu búsetuíbúðar - bæði varðandi rétt til setu íbúðar og varðandi uppgjör á 
búseturétti við svo breyttar aðstæður. Áhætta á því að íbúð sem setin er af skilvísum 
búseturéttareiganda lendi á nauðungarsölu er hins vegar lítil - og slík hætta miklu fremur bundin við 
eignir sem ekki eru setnar eða a f eftirspurn í félagi í heild hrynur.“

O Með frumvarpinu er lagt til að kveðið verði á um að búseturéttur falli niður við nauðungarsölu 
búsetuíbúðar.

o Staðreyndin er sú að húsnæðissamvinnufélög eru skráðir eigendur búsetuíbúða. Vel er 
þekkt að félögin taki lán sem tryggð eru með veðréttindum í viðkomandi 
íbúðarhúsnæði. Standi félagið ekki í skilum við lánardrottna sína, sama af hvaða 
ástæðu það er, sem eiga veðréttindin geta þeir óskað eftir nauðungarsölu á viðkomandi 
íbúðarhúsnæði samkvæmt almennum reglum skuldaskilaréttarins. 

o Ljóst er að búseturétturinn felur í sér ótímabundinn afnotarétt félagsmanns af 
búsetuíbúð meðan íbúðin er í eigu félagsins gegn því að búseturéttarhafi greiði 
mánaðarlega til félagsins búsetugjald skv. 12. gr. laganna. Þegar búsetuíbúð er ekki 
lengur í eigu umrædds húsnæðissamvinnufélags eftir sölu íbúðarinnar á 
nauðungarsölu þykir eðli málsins samkvæmt að meginregla 2. mgr. 56. gr. laga nr. 
90/1991, um nauðungarsölu, með síðari breytingum, eigi við en þar er kveðið á um að 
öll veðbönd, umráðaréttindi, kvaðir, höft og önnur réttindi yfir eigninni falli niður við 
útgáfu afsals a f eign sem seld hefur verið nauðungarsölu nema annað leiði beinlínis af 
lögum, eignin hafi verið seld með þeim skilmálum að þau standi í tilteknum atriðum
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óhögguð eða kaupandinn hafi síðar tekið þau að sér. Gildir hið sama þegar leiguíbúðir 
eru seldar á nauðungarsölu, sem dæmi, en ekki hefur tíðkast að ríki eða sveitarfélög 
leggi kvaðir á íbúðarhúsnæði um til hvers konar búsetuforms þær eigi að taka. Ræðst 
það fremur af vilja eigenda íbúðarhúsnæðis hverju sinni, hvort sem það eru 
einstaklingar, leigufélög eða húsnæðissamvinnufélög, hvernig viðkomandi húsnæði er 
nýtt. Félagsleg kerfi þar sem kvaðir voru á íbúðum um að eingöngu væri heimilt að 
selja þær tilteknum hópi fólks innan ákveðinna tekju- og eignamarka hafa fyrir margt 
löngu verið aflögð.

O Þykir ekki viðunandi að kaupandi íbúðarinnar á nauðungarsölu þurfi að sæta því að 
búseturéttarhafi geti haldið áfram að búa ótímabundið í íbúðinni án skilgreinds endurgjalds þar 
sem búsetugjaldið er oftar en ekki ákvarðað á öðrum forsendum en t.d. leigugreiðslur. Oftar en 
ekki er kapp lagt á að búsetugjaldið sé lægra en almennt leiguverð í ljósi þess að 
búseturéttarhafar hafi greitt búseturéttargjald í upphafi. Enn fremur þykir varhugavert að 
takmarka eignaréttinn ótímabundið með þeim hætti að réttmætir eigendur íbúðarhúsnæðis 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 er að ekki hefur tíðkast að leggja sérstakar kvaðir á slíkar íbúðir 
að því er varðar kaup og sölu félaganna. Er húsnæðissamvinnufélögum ávallt frjálst að 
selja búsetuíbúðir sínar á frjálsum markaði út úr félögum sínum eftir að þau hafa 
keypt búseturétti í þeim telji þau hagsmunum sínum betur borgið með slíkri ráðstöfun.

O Enn fremur hafa húsnæðissamvinnufélögin sjálf bent á að það geti leitt til lakari lánskjara fyrir 
þessi félög eigi lánveitendur það á hættu að kaupi þeir íbúðirnar á nauðungarsölu eftir 
vanefndir félaganna eigi þeir í miklum erfiðleikum við að selja þær aftur þar sem á þeim hvíli 
ótímabundnar takmarkanir á ráðstöfunarrétti sem felist í ótímabundnum búseturétti. Í þessu 
sambandi verður að hafa í huga að almennir lánveitendur hér á landi hafa ekki viljað reka 
fasteignafélög enda þótt að þeir hafi að einhverju leyti þurft að gera það í kjölfar 
efnahagserfiðleikana frá hausti 2008.

O Í þessu sambandi er jafnframt rétt að taka fram að í frumvarpinu er lagt til að við 
nauðungarsölu á búsetuíbúð, sem búseturéttarhafi hefur til eigin nota, skuli hann njóta réttar til 
að halda notum af íbúðinni í tiltekinn tíma, allt að tó lf mánuði frá samþykki boðs, gegn 
greiðslu sem rennur til kaupanda og svarar að mati sýslumanns til hæfilegrar húsaleigu.

Bann við veðsetningu búseturéttar.
Úr umsögn:
„Mikilvægt er að viðhalda banni við veðsetningu búseturéttar og þannig að koma í veg fyrir að gert 
verði fjárnám í búseturétti og fjárhagsvandræðum einstaklings þannig velt að einhveiju leyti yfir á 
félag og aðra félagsmenn. Fyrir liggur Hæstaréttardómur sem er ótvíræður að því leyti að komi til 
gjaldþrotaskipta á búi einstaklings sem jafnframt er búseturéttareigandi þá skuli fara fram þvinguð sala 
á búseturétti viðkomandi eftir ákvæðum þinglýsts búsetusamnings og þeim reglum sem gilda í 
viðkomandi félagi nánar.“

O Í 5. mgr. 19. gr. gildandi laga um húsnæðissamvinnufélög er mælt fyrir um að búseturéttarhafa 
sé óheimilt að veðsetja búseturétt sinn.

o Í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir breytingu á þessari reglu.
O Hins vegar þóttu rök ekki hníga til þess að undanskilja búseturétt aðför til fullnustu kröfum á 

hendur búseturéttarhafa enda oft um að ræða umtalsverða fjárhagsleg réttindi þegar almennt er 
litið til fjárhagslegra aðstæðna launafólks hér á landi.

O Í 13. mgr. 20. gr. frumvarpsins er lagt til að mælt verði fyrir um að komi til þvingaðrar sölu 
búseturéttar vegna skuldastöðu búseturéttarhafa, t.d. nauðungarsölu, skuli fara um sölu 
búseturéttarins samkvæmt samþykktum húsnæðissamvinnufélagsins þar sem óheimilt er að 
selja búseturétt út úr félögunum. Þannig hafa eingöngu félagsmenn, og eftir atvikum félagið
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sjálft, heimild til að kaupa búseturétt og er lagt til að slíkt eigi við hvort sem um er að ræða 
sölu vegna erfða eða þvingaðrar sölu vegna skulda búseturéttarhafa.

16. gr. frv. Viðhald.
Úr umsögn:
„Varðandi fyrirkomulag viðhaldsmála - og rekstur annars vegar sjálfstæðra búsetufélaga/húsfélaga og 
hins vegar móðurfélags er með tillögu að breytingum í 16. grein lagt upp með "flækjustig" sem er 
dæmi um atriði sem á alls ekki heima í rammalöggjöf sem á að gilda fyrir bæði lítil félög og stór. Sú 
almenna breyting að viðhald allra eigna sé sameiginlegt mál allra félagsmanna og allra eigna í hverju 
húsnæðissamvinnufélagi og staðfest var með lögunum 2003 - hefur gefist vel. Viðhaldssjóðir eru 
þannig sameiginlegir - en ekki séreign einstakra íbúða, fjölbýlishúsa eða íbúðakjarna. Einstökum 
félögum verður að gefast færi á að útfæra skiptingu og fyrirkomulag og ákvörðum um viðhaldsmál - 
bæði úti og inni og á lóðum og bílastæðum - í samþykktum sínum. Einmitt og bókstaflega til að koma 
í veg fyrir að úr verði tvöfalt og flókið ákvarðanaferli - eða að búsetar í einstökum eignum fari að 
togast á við aðalstjórn félags og draga til sín sértæka hagsmuni umfram aðra félagsmenn.“

O Samkvæmt gildandi lögum geta félög ekki útfært skiptingu, fyrirkomulag og ákvarðanir um 
viðhaldsmál í samþykktum sínum þar sem fjallað er um það í lögunum, sbr. 15., 16. og 2. mgr. 
28. gr. laganna.

O Fjallað er um viðhald í 16. og 17. gr. frumvarpsins. Breytingunum er að mestu ætlað að gera 
ákvæði um viðhald skýrari en litlar efnislegar breytingar eru gerðar á ákvæðum laga um 
húsnæðissamvinnufélög um viðhald.

O Mikilvægt þykir að kveða skýrar á um skiptingu ábyrgðar á viðhaldi, þ.m.t. viðhald 
búsetuíbúða og sameignar, innan og utan, sem og hvernig skipting á viðhaldskostnaði skuli 
vera.

o Innra byrði íbúðar -  búseturéttarhafi: Áfram er gert ráð fyrir að búseturéttarhafi beri
ábyrgð á viðhaldi innan búsetuíbúðar sinnar og er lagt til að skýrt verði tekið fram að 
hann beri jafnframt ábyrgð á viðhaldi á fylgifé búsetuíbúðar. Gert er ráð fyrir að 
umrætt viðhald sé á kostnað búseturéttarhafa. Ekki er um að ræða breytingu frá 
gildandi lögum miðað við orðanna hljóðan í 2. mgr. 15. gr. gildandi laga um 
húsnæðissamvinnufélög. 

o Þó þykir óljóst í gildandi lögum hver eigi að bera endanlegan kostnað a f viðhaldi á
innra byrði búsetuíbúðar en skv. 3. mgr. 15. gr. laganna greiðist nánar tiltekinn 
viðhaldskostnaður úr viðhaldssjóði hlutaðeigandi húsnæðissamvinnufélags. Þrátt fyrir 
afdráttarlaust orðalag ákvæðisins þá virðist sem húsnæðissamvinnufélög hafi engu að 
síður svigrúm til að ákveða kostnaðarhlutdeild sjóðsins og sé þar með heimilt að 
takmarka kostnaðarhlutdeild félagsins. Er því lagt til að kveðið verði á um þá 
meginreglu að búseturéttarhafi beri ábyrgð á viðhaldi á innra byrði búsetuíbúðar ásamt 
fylgifé hennar sem og kostnaði vegna þess en eigi þess kost að sækja um styrki í nánar 
tilgreindum tilvikum sem ákveðin eru í samþykktum félagsins til viðhaldssjóðs 
félagsins skv. 16. gr. laganna í því skyni að mæta þeim kostnaði. Þannig geti 
búseturéttarhafi sótt um að viðhaldssjóðurinn greiði að hluta eða öllu leyti fyrir þann 
kostnað sem hlýst a f  því viðhaldi sem honum ber að annast. Gert er ráð fyrir að 
húsnæðissamvinnufélagi beri að setja sér reglur um kostnaðarhlutdeild 
viðhaldssjóðsins í umræddum viðhaldskostnaði og ber að kynna búseturéttarhöfum 
reglurnar við gerð búsetusamnings, sbr. 12. gr. frumvarps þessa. 

o Enn fremur er lagt til að skýrar verði kveðið á um hver beri ábyrgð á viðhaldi á ytra 
byrði húss sem búsetuíbúð tilheyrir, búnaði, kerfum og lögnum, sem og á sameign 
þegar um fjölbýlishús eða raðhús er að ræða. 

o Ytra byrði -  húsnæðissamvinnufélagið: Þegar um er að ræða fjölbýlishús þar sem í eru 
ekki eingöngu íbúðir í eigu húsnæðissamvinnufélagsins er um að ræða fjöleignarhús 
og gilda því lög nr. 26/1994, um fjöleignarhús, með síðari breytingum, um viðhald á 
ytra byrði hússins. Er þá við það miðað að húsnæðissamvinnufélagið beri hlutfallslega 
ábyrgð á viðhaldi á ytra byrði hússins í samræmi við eignarhlut sinn í húsinu, sbr. lög 
um fjöleignarhús. Í gildandi lögum um húsnæðissamvinnufélög er gert ráð fyrir að
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svokölluð viðhaldsráð geri áætlanir um viðhald hvers húss og taki ákvarðanir um 
framkvæmd þess. Er hins vegar lagt til í frumvarpi þessu að skýrar verði kveðið á um 
að húsnæðissamvinnufélagið beri ábyrgð á viðhaldi á ytra byrði fasteignar, búnaði, 
kerfum og lögnum enda þótt félagið geti falið öðrum að annast það. Félögin geta engu 
síður haft áfram starfandi sérstök viðhaldsráð sé það ákveðið í samþykktum félagsins 
og félagsmenn ákveða að halda því fyrirkomulagi. Húsnæðissamvinnufélagið er 
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 deildir innan húsnæðissamvinnufélaganna, sbr. IV. kafla laganna, á 
viðhaldi á innra byrði sameignar sem og á viðhaldi á bílastæðum og lóð, sbr. 2. mgr. 
28. gr. laganna. Þykir þó mikilvægt að kveðið sé á um ábyrgð á öllu viðhaldi á sama
stað í lögunum. Jafnframt er gert ráð fyrir að kostnaður af þessu viðhaldi verði áfram 
greiddur úr hússjóðum hvers búsetufélags. 

o Enn fremur er áfram gert ráð fyrir að húsnæðissamvinnufélögin beri ábyrgð á kaupum 
á húseigendatryggingu enda félögin eins og áður sagði eigendur búsetuíbúðanna.

Slit húsnæðissamvinnufélaga.
Úr umsögn:
„Með sama hætti er með öllu óviðunandi e f  almennu húsnæðissamvinnufélagi verður unnt að slíta og
borga þáverandi félagsmönnum út óskipta sameign félagsins. Önnur félagsform ss.
Byggingarsamvinnufélög og ehf. félög eru bókstaflega hugsuð til að halda utan um slík "sér- 
eignamyndandi rekstrarform" - en slíkt samrýmist hins vegar engan vegin almennu viðmiði opinna 
samvinnufélaga um "sjálfbæran rekstur án hagnaðarkröfu." Sá "freistnivandi" að einkavæða 
almannafélög hefur haft þekktar afleiðingar í ekki svo fjarlægri fortíð og átti með öðru þátt í að gera 
afleiðingar efnahagshruns á Íslandi árið 2008 sínu verri en annars hefði orðið. Þess vegna þarf 
löggjafinn að gæta þess að leyfa EKKI ákvæðum sem gefa færi á einka-hagnaðarvæðingu 
húsnæðissamvinnufélaga að fljóta í gegn um þessa endurskoðun.“

O Samkvæmt gildandi lögum um húsnæðissamvinnufélög fer um félagsstofnun, skráningu, 
endurskoðun og félagsslit húsnæðissamvinnufélags, sem lögin kveða ekki sérstaklega á um, 
eftir ákvæðum laga um samvinnufélög á hveijum tíma, eftir því sem við getur átt, sbr. 2. mgr. 
3. gr. laganna. Þá er gert ráð fyrir að í samþykktum húsnæðissamvinnufélaga sé mælt fyrir um 
hvernig eignum félaganna verði ráðstafað sé þeim slitið án gjaldþrotaskipta, sbr. 23. tölul. 2. 
mgr. 4. gr. laganna.

O Í d-lið 25. gr. frumvarpsins er fjallað um slit húsnæðissamvinnufélaga. Lagt er til að í stað 
þess að vísað sé til laga um samvinnufélög, líkt og gert er í gildandi lögum, verði þau tilvik 
sem leiða til þess að húsnæðissamvinnufélög skuli tekin til slita talin upp en ákvæðið er 
efnislega samhljóða 62. gr. a laga um samvinnufélög. Áfram er gert ráð fyrir að í samþykktum 
félaganna sé fjallað um hvernig eignum þeirra verði ráðstafað sé þeim slitið án 
gjaldþrotaskipta, sbr. 28. tölul. 4. gr. frumvarpsins.

O Frumvarpið felur því ekki í sér efnislega breytingu á reglum um slit húsnæðissamvinnufélaga.
O Við vinnslu frumvarpsins í ráðuneytinu komu m.a. fram athugasemdir þess efnis að kveða ætti 

á um að ráðstöfun óskiptrar sameignar húsnæðissamvinnufélags yrði eingöngu heimil til 
húsnæðismála í þágu almennings á starfssvæðinu eða til viðurkenndrar líknar- og 
góðgerðarmála. Ekki var fallist á þá tillögu en þó er lagt til í frumvarpinu að óheimilt sé að 
greiða fé, sem arð eða hvers konar ígildi arðs, úr húsnæðissamvinnufélagi til þeirra sem að 
félaginu standa og að rekstrarafgangur skuli nýttur til vaxtar eða viðhalds félagsins.

O Gert er ráð fyrir að í samþykktum félaganna komi fram hver sé bær til að taka ákvörðun um 
slit félagsins sem og um hvernig fara skuli með ráðstöfun eigna félagsins verði því slitið án 
gjaldþrotaskipta. Þannig gætu félögin sem dæmi haft ákvæði í samþykktum sínum þar sem 
fram kemur að við slit félagsins, án gjaldþrotaskipta, verði óskiptri sameign félagsins einungis 
ráðstafað til húsnæðismála í þágu almennings á starfssvæðinu eða til viðurkenndra líknar- og 
góðgerðarmála.
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Lög um húsnæðissamvinnufélög verði almennari.
Úr umsögn:
„Lög um húsnæðissamvinnufélög verði almennari - útfærslu á fleiri atriðum en nú er lagt til ætti því að 
vísa til samþykkta einstakra félaga.“

O Í umsögninni er ekki tiltekið við hvaða atriði er átt og því er erfitt að taka afstöðu til 
framangreindrar athugasemdar.

3. gr. frv. Stofnun húsnæðissamvinnufélags.
Lágmarksfjöldi stofnenda óþarfur.
Úr umsögn:
„Óskynsamlegt og óþarft að viðhalda "lágmarksfjölda upp á 15 félagsmenn" í húsnæðissamvinnufélagi 
- þótt undanþáguheimildir verði mögulegt að sækja til ráðherra. Ekkert ætti að vera því til fyrirstöðu 
að einstaklingar stofni samvinnufélag um byggingu parhúss eða raðhúss í fámennum byggðarlögum - 
eða um minni fjölbýli - í meiri eða minni samvinnu við sveitarfélög og atvinnulífið. (Sbr. Einnig 
ákvæði um félagafrelsi og jafnræði - eins og finnsk lög túlka þau ákvæði gagnvart samvinnufélögum 
með vísan til ESB/EES-reglna.)“

O Krafa 3. málsl. 1. mgr. 3. gr. gildandi laga um húsnæðissamvinnufélög um lágmarksfjölda 
stofnenda húsnæðissamvinnufélaga tekur mið af 5. mgr. 4. gr. laga nr. 22/1991, um 
samvinnufélög, þar sem mælt er fyrir um að lágmarksfjöldi stofnenda samvinnufélaga sé 15.

O Var það mat ráðuneytisins að æskilegt væri að gæta samræmis á milli áskilnaðar laga um 
húsnæðissamvinnufélög og laga um samvinnufélög um lágmarksfjölda stofnenda slíkra félaga.

O Í frumvarpinu er hins vegar gert ráð fyrir á sama hátt og gert er í lögum um samvinnufélög að 
ráðherra geti heimilað frávik frá lágmarksfjölda stofnenda og er þannig komið til móts við 
framangreinda athugasemd.

O Þykir framangreindur lágmarksfjöldi stofnenda vera til þess fallinn að félagið nái markmiðum 
sínum um að reka búsetuíbúðir, m.t.t. fjármögnunar og rekstrar íbúða, en vel má hugsa annað 
félagaform fyrir einstaklinga sem vilja byggja eða kaupa sér raðhús og reka allt húsið sem 
sameign allra.

Eftirlit velferðarráðuneytisins verði ekki lagt niður -  öðrum félögum óheimilt að selja búseturétt.
Úr umsögn:
„Ekki er æskilegt að fella niður eftirlit og skráningu húsnæðissamvinnufélaga/íbúðafélaga (hjá 
velferðarráðuneytinu/húsnæðisstofnun) - þvert á móti mætti rökstyðja að efla þurfi slíkt eftirlit og 
finna því skilvirkara form - og beinlínis taka skýrar fram að öðrum félagsformum sé til að mynda ekki 
heimilt að selja "búseturétt" eða gefa með einhveijum hætti í skyn að félög starfi sem samvinnufélög 
neytenda (sbr. EIR ofl. sem selja búseturétti).“

O Í gilandi lögum um húsnæðissamvinnufélög er gert ráð fyrir að velferðarráðuneytið fari yfir og 
staðfesti samþykktir félaganna áður en þau eru skráð hjá ríkisskattstjóra. Áður en félögin eru 
skráð fer ríkisskattstjóri jafnframt yfir samþykktirnar til að tryggja að þær séu í samræmi við 
lög. Samkvæmt frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir að ráðherra eða ráðuneyti hans staðfesti 
samþykktir húsnæðissamvinnufélaga eins og verið hefur skv. 4. gr. laganna heldur gangi 
ríkisskattstjóri, sem annast skráningu slíkra félaga, úr skugga um að samþykktir félaganna séu 
í samræmi við lög. Í framkvæmd hefur þetta þótt tvíverknaður og eðlilegt að það stjórnvald 
sem ber ábyrgð á skráningu félaga fari einnig yfir hvort samþykktir þeirra samræmist lögum. 
Verði frumvarpið að lögum verður þannig ekki lengur gert ráð fyrir að fleiri en eitt stjórnvald 
gangi úr skugga um að samþykktir húsnæðissamvinnufélaga séu í samræmi við lög sem ætti 
að hafa í för með sér aukna skilvirkni við skráningu húsnæðissamvinnufélaga.

O Að því er varðar eftirlit ráðuneytisins með starfsemi húsnæðissamvinnufélaga gera gildandi 
lög um húsnæðissamvinnufélög ekki ráð fyrir slíku eftirliti. Samkvæmt lögunum felst 
eftirlitshlutverk ráðuneytisins eingöngu í því að staðfesta samþykktir húsnæðissamvinnufélaga 
áður en skráning slíkra félaga fer fram. Þá skal ráðuneytið gera fyrirmynd að slíkum 
samþykktum auk þess að halda skrá yfir húsnæðissamvinnufélög sem hafa hlotið staðfestingu
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ráðherra, sbr. 3. og 4. mgr. 4. gr. laganna. Ráðuneytið fer því ekki með almennt eftirlit með 
húsnæðissamvinnufélögum og hefur ekki heimild að lögum til að hlutast til um málefni 
einstakra húsnæðissamvinnufélaga eða leysa úr ágreiningi sem upp kann að koma við 
framkvæmd laga um húsnæðissamvinnufélög.

O Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. laga um húsnæðissamvinnufélög segir að félag sem ákvæði þessara 
laga taka til skuli hafa orðið húsnæðissamvinnufélag sem skammstafa má hsf. í nafni sínu. 
Jafnframt er öðrum óheimilt að bera slíkt heiti. Ekki eru lagðar til breytingar á ákvæði þessu. 
Hins vegar mætti skoða hvort ástæða væri til að bæta við ákvæðið að öðrum félagaformum 
væri óheimilt að nota hugtök skv. 1.-7. tölul. 2. gr. laganna:

Á eftir orðinu heiti í 3. mgr. 1. gr. kemur: „ og nota hugtök skv. 1. -7 . tölul. 2. gr.

Húsnæðissamvinnufélög geti boðið bæði búsetu- og leiguíbúðir.
Úr umsögn:
„Mikilvægt er að lögin lækki þröskulda varðandi eigin fjármögnun félagsmanna og opni á að 
húsnæðissamvinnufélög séu stofnuð um byggingu og rekstur leiguíbúða til jafns við búsetuíbúðir eða 
samhliða - eða amk. það verði tryggt að þröskuldur eigin fjármögnunar félagsmanns sé svo lágur að 
unnt verði að koma til móts við þá hópa á húsnæðismarkaði sem nú um stundir virðast búa við mest 
óöryggi (eru á o f dýrum og óstöðugum leigumarkaði). Hugtakið "leiguréttur" verði þannig innleitt í 
löggjöf og skilgreint nánar í samþykktum einstakra húsnæðissamvinnufélaga sem mundu kjósa að fara 
þá leið til að mæta þörfum félagsmanna sinna. "Kaupleiga á búseturétti" - ætti með því að vera gerð að 
skilvirku formi í þessarri lagabreytingu.“

O Í gildandi lögum um húsnæðissamvinnufélög er ekki tekið fyrir að félögin geti átt og stofnað 
leigufélög. Hins vegar er hvorki í gildandi lögum né frumvarpinu gert ráð fyrir að innan 
húsnæðissamvinnufélaga séu reknar bæði búsetuíbúðir og leiguíbúðir.

O Ráðuneytið skoðaði mjög vel þá hugmynd að leigufélög væru rekin sem 
húsnæðissamvinnufélög og þá sérstaklega við gerð frumvarps til laga um almennar íbúðir. 
Niðurstaða þeirrar vinnu var að um væri að ræða tvo ólík búsetuform þar sem hagsmunir 
þessara aðila fara hvorki saman né að leigjendur verði svo skuldbundnir félagi að þeir beri hag 
þeirra fyrir brjósti á sama hátt og búseturéttarhafa gera.

O Í þessu sambandi hefur jafnframt verið vilji til að greina á milli þriggja ólíkra búsetuforma 
sem fjölskyldur hafa val um, þ.e. eignaríbúða, búsetuíbúða og leiguíbúða. Markmið laga um 
húsnæðissamvinnufélög er að setja lagaramma um starfsemi félaga sem bjóða búsetuíbúðir og 
er sá tilgangur undirstrikaður enn frekar í frumvarpinu. Í 1. gr. frumvarpsins kemur fram að 
lög þessi taki til félaga sem rekin eru að hætti samvinnufélaga og hafa að markmiði að byggja, 
kaupa, eiga og hafa yfirumsjón með búsetuíbúðum sem félagsmenn þeirra fá búseturétt í gegn 
greiðslu búseturéttargjalds og búsetugjalds samkvæmt samþykktum viðkomandi félags. 
Búseturéttur er ótímabundinn afnotaréttur félagsmanns í húsnæðissamvinnufélagi af 
búsetuíbúð og er húsnæðissamvinnufélagi óheimilt að segja upp búsetusamningi.

o Rekstrarlíkön húsnæðissamvinnufélaga byggjast á samspili búseturéttargjalds og 
búsetugjalds en síðarnefnda gjaldið greiða búseturéttarhafar mánaðarlega til félagsins. 
Gerir frumvarpið ráð fyrir að félögin fái aukið svigrúm til að ákvarða búsetugjaldið en 
gjaldinu er ætlað að mæta rekstrar-, viðhalds- og fjármagnskostnaði félagsins. 
Búseturéttarhafi er félagsmaður í húsnæðissamvinnufélaginu og getur því mætt á 
félagafundi og haft þannig áhrif á rekstur félagsins. Búseturéttarhafi ber einnig ýmsar 
skyldur samhliða réttindum sínum, svo að sjá um viðhald á innra byrði búsetuíbúðar.

O Lög um húsnæðissamvinnufélög gera ráð fyrir að búseturéttarhafi geti í ákveðnum tilvikum 
framleigt búsetuíbúð sína en í þessu sambandi vísast til heimildar 19. gr. laganna, með þeim 
breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu, til handa búseturéttarhafa til að framleigja 
búsetuíbúð að fengnu samþykki stjórnar húsnæðissamvinnufélags. Enn fremur er með 
frumvarpinu leitast við að veija rétt búseturéttarhafa við lok búseturéttarsamnings þannig að 
tryggt sé að búseturéttarhafi fái til baka andvirði búseturéttargjaldsins við sölu hans til nýs 
búseturéttarhafa, sbr. 20. gr. frumvarpsins. Vísast í því sambandi til heimildar til handa
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búseturéttarhafa til að framleigja búsetuíbúð til allt að eins árs í senn að fengnu samþykki 
stjórnar takist honum ekki að selja búseturéttinn skv. 2. mgr. sömu greinar. Þá er í 
frumvarpinu gert ráð fyrir að húsnæðissamvinnufélögum sé heimilt að leigja búsetuíbúðir 
sínar tímabundið, sbr. 8. mgr. 20. gr. frumvarpsins, hafi félögin nýtt forkaupsrétt sinn eða 
keypt búseturétt skv. 6. mgr. sömu greinar eða ef búseturéttarhafi hefur skilað inn búseturétti 
sínum skv. 7. mgr. enda sé búseturétturinn jafnfram til sölu hjá félaginu. Þá er gert ráð fyrir að 
berist ekki kauptilboð í búseturétt sé húsnæðissamvinnufélagi heimilt að leigja út búsetuíbúð 
tímabundið þar til kauptilboð berst enda sé búseturétturinn áfram til sölu hjá félaginu, sbr. 21. 
gr. frumvarpsins. Er þar um að ræða sambærilega heimild og nú er að finna í 2. mgr. 25. gr. 
gildandi laga um húsnæðissamvinnufélög.

o Þannig er hvorki gert ráð fyrir því í frumvarpinu né í gildandi lögum um 
húsnæðissamvinnufélög að slík félög geti í öðrum tilvikum en þeim sem að framan 
greinir leigt út búsetuíbúðir í stað þess að ráðstafa þeim til félagsmanna sem 
búsetuíbúðir enda verður að ætla að félagsmenn húsnæðissamvinnufélaga hafi 
hagsmuni af því að íbúðum í eigu félagsins sé ráðstafað til þeirra en ekki 
utanaðkomandi aðila.

O Með sömu rökum er það mat ráðuneytisins að rök standi ekki til þess að heimila 
húsnæðissamvinnufélögum að leigja út íbúðir í eigu félagsins enda gera lög um 
húsnæðissamvinnufélög ráð fyrir því að íbúðum í eigu félagsins sé ráðstafað til félagsmanna 
sem búsetuíbúðir.

o Leigufélög taka til annars búsetuforms og hafa þannig það markmið að leigja út íbúðir 
þar sem leigjandi greiðir ekkert í upphafi nema þá hugsanlega tryggingu fyrir réttum 
efndum á leigusamningi og greiðir síðan mánaðarlega leigu fyrir 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 húsnæðissamvinnufélög annan tilgang en hefðbundin leigufélög og 
mikilvægt að blanda ekki þessum búsetuformum saman. Engin sérlög gilda um rekstur 
félaga sem hafa þann tilgang að leigja íbúðarhúsnæði en nefnt hefur verið að ástæða 
kunni að vera til að skoða hvort slíkt sé mikilvægt, einkum í ljósi þeirra áforma að efla 
starfsemi leigufélaga hér á landi. Í ljósi þessa geta því leigufélög verið rekin eftir 
hvaða félagaformi sem er, t.d. sem hlutafélög, einkahlutafélög eða samvinnufélög.

O Þess ber að geta að samkvæmt 2. mgr. 1. gr. gildandi laga um húsnæðissamvinnufélög er
húsnæðissamvinnufélögum heimilt að stofna félag og eiga aðild að félögum með takmarkaðri 
ábyrgð, svo sem samvinnusamböndum samkvæmt lögunum um samvinnufélög, og
hlutafélögum, þar með töldum einkahlutafélögum, enda standi slík félög að verkefnum sem
teljast mikilvæg fyrir starfsemi húsnæðissamvinnufélaga. Ekki þótti ástæða til að breyta 
þessari heimild við endurskoðun laganna og verður þá hvert húsnæðissamvinnufélag að meta 
hvort ástæða sé til að reka slík félög.

Sala og verðlagning búseturéttar verði alfarið ákvörðun stjórnar.
Úr umsögn:
„Mikilvægt er að sala og verðlagning búseturéttar verði alfarið ákvörðun stjórnar félaga - þannig að 
unnt verði að tryggja sjálfbæran rekstur félaganna og eðlilegar forsendur til lántöku - og gildir það 
bæði um sölu búseturéttar í nýjum íbúðum og við endursölu búseturéttar.“

O A f 18. tölul. 4. gr. og 10. gr. frumvarpsins leiðir að gert er ráð fyrir að
húsnæðissamvinnufélögum ákveði sjálf í samþykktum sínum hvernig útreikningi á söluverði 
búseturétta verði hagað. Geta félagsmenn því falið stjórnum félagsins að taka slíkar ákvarðanir 
telji þeir hag sínum best borgið með þeim hætti.
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Samstarf við sveitarfélög og fjárfesta.
Úr umsögn:
„Ástæða er til að setja inn í lögin ákvæði sem skapa farveg fyrir samstarfi húsnæðissamvinnufélaga 
við opinbera aðila/sveitarfélög og við velvildarfjárfesta - um fjármögnun og rekstur - félaganna í heild 
eða einstakra eininga þeirra.“

O Í 5. gr. gildandi laga um húsnæðissamvinnufélög er kveðið á um með hvaða hætti 
húsnæðissamvinnufélagi skuli aflað fjár.

O Samkvæmt 5. gr. frumvarpsins er lagt til að d-liður 1. gr. þeirrar greinar, sem kveður nú á um 
að húsnæðissamvinnufélagi skuli m.a. aflað fjár með lánum úr Íbúðalánasjóði samkvæmt 
lögum um húsnæðismál og með öðrum lánum á almennum markaði, orðist svo: „Með lánum 
sem tekin eru hjá fjármálafyrirtækjum og öðrum lánastofnunum sem og styrkjum.“

o Í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að áfram sé gert ráð fyrir að 
húsnæðissamvinnufélög geti fjármagnað sig með lántökum hjá fjármálafyrirtækjum 
eða öðrum lánastofnunum en einnig kunni að vera að húsnæðissamvinnufélög eigi 
kost á styrkjum eða öðrum fjárframlögum vegna þátttöku þeirra í t.d. 
þróunarverkefnum á sviði umhverfis- og byggingarmála og ætti þá ekkert að vera því 
til fyrirstöðu að þau geti tekið við slíkum styrkjum. Komi til annars konar styrkir, svo 
sem stofnstyrkir, verður ekki betur séð en að þeir gætu fallið undir orðið styrki í 
ákvæði frumvarpsins.

9. mgr. 20. gr. frv. Bann við kaupskyldu.
Úr umsögn:
„Starfandi húsnæðissamvinnufélög eru klárlega sammála því að banna "fyrirvaralausa 
innlausnarskyldu/endurkaupaskyldu" á búseturétti. Hins vegar verði því alfarið vísað til samþykkta 
einstakra félaga að skilgreina hvernig og að hversu miklu leyti félögin hafa heimild til að leysa til sín 
óselda búseturétti að fullnægðum eðlilegum skilyrðum varðandi eiginfjárstöðu viðkomandi félags. Slík 
"innlausn verði þannig alfarið víkjandi" og raski þá ekki eiginfjárstöðu viðkomandi félags.“

O Með frumvarpinu er lagt til að húsnæðissamvinnufélögum verði óheimilt að kveða á um 
kaupskyldu félagsins á búseturétti í samþykktum sínum eða búsetusamningum en fyrir liggur 
að búsetusamningar sem gerðir voru í tíð eldri laga frá 1998 höfðu ákvæði um kaupskyldu 
húsnæðissamvinnufélaga á búseturétti og jafnframt byggjast slíkir samningar í einhveijum 
tilvikum á samþykktum félaganna.

o Reynslan hefur sýnt að slík kaupskylda hefur þótt félögunum of íþyngjandi enda geta 
aðstæður orðið þannig að margir búseturéttarhafar vilji selja búseturétt sinn á sama 
tíma. Hafa félögin þá jafnvel ekki getað staðið við þær skuldbindingar og samið um að 
greiða kaupverðið á lengri tíma. Má því segja að kaupskylda félaganna kunni að vera 
góður kostur í upphafi sem síðar breytist í tálmynd sem getur verið dýru verði keypt. Í 
ljósi þessarar reynslu þykja rök ekki vera fyrir því að hafa það valkvætt fyrir félögin 
að leggja slíka skyldu á rekstur félaganna og er því lagt til að 
húsnæðissamvinnufélögum verði óheimilt að kveða á um kaupskyldu sína á 
búseturétti í samþykktum sínum eða búsetusamningum. Áhersla er þó lögð á að eldri 
samningar, sem gerðir voru í tíð eldri laga eða hafa að geyma slík ákvæði, halda gildi 
sínu eftir sem áður.

O Ástæða þess að lagt er til að tekið verði fyrir með öllu að kveða á um kaupskyldu 
húsnæðissamvinnufélaga á búseturétti í samþykktum er sú að mikilvægt þykir að koma í veg 
fyrir þá áhættu sem kaupskyldu fylgir.

O Líkt og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu voru ýmsar leiðir ræddar í þessu sambandi 
við samningu frumvarpsins og þá einkum í samráðinu sem ráðuneytið átti með fulltrúum 
húsnæðissamvinnufélaganna.

o Var m.a. rætt um að unnt væri að heimila húsnæðissamvinnufélögum að ráðstafa 
búseturétti með kaupskyldu en þó þannig að takmörk yrðu sett varðandi hlutfall 
búsetuíbúða húsnæðissamvinnufélags sem þannig mætti ráðstafa. Enn fremur var 
ræddur sá möguleiki að heimila félögunum að leggja á ákveðið álag á búsetugjaldið
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gegn ákvæðum um kaupskyldu félagsins á búseturéttinum eða að félögin hefðu 
heimildir til að fresta greiðslu kaupgjaldsins um eitt til tvö ár stæði þannig á 
fjárhagslega hjá félaginu eða margir búseturéttarhafar óskuðu eftir að selja rétt sinn á 
sama tíma.

O Eftir að hafa farið vel yfir kosti og galla þessara leiða þótti farsælla að banna 
kaupskylduákvæði á búseturétti í búsetuíbúðum í búsetusamningum og samþykktum 
húsnæðissamvinnufélaga.

O Hins vegar er lagt til að félögunum verði ávallt heimilt að kaupa búseturétti í búsetuíbúðum 
sínum hvort sem búseturétturinn hefur verið auglýstur til sölu eða ekki, sbr. 6. mgr. 20. gr. 
frumvarpsins. Geta félögin því komið til móts við félagsmenn sína með þeim hætti hafi þau 
fjárhagslegt bolmagn til þess á hverjum tíma. Má einnig gera ráð fyrir að félögin fjalli um það 
í samþykktum sínum í hvaða tilvikum félagið komi til með að nýta þessa heimild.

O Þykir ráðuneytinu jafnframt mikilvægt að litið sé til reynslu síðustu missera á rekstri 
húsnæðissamvinnufélaga þar sem félög hafa ekki getað staðið við skuldbindingar sínar 
gagnvart búseturéttarhöfum um að greiða fyrir búseturéttinn. Jafnframt hefur kaupskyldan sem 
hvílir á félögunum gert þeim erfitt fyrir að semja við lánadrottna sína þar sem ávallt er fyrir 
hendi sú hætta að búseturéttarhafar óski eftir því að ganga að þessum rétti sínum til að ganga 
út úr félaginu sem stendur illa fjárhagslega. Þykir því varhugavert að veita heimildir til að lofa 
fólki tryggingar sem reynslan hefur almennt sýnt að félögin ráði ekki við að standa við þegar 
aðstæður eru erfiðar. Betra er að almenningur geri sér grein fyrir þeirri áhættu sem felst í því 
að verða búseturéttarhafi í upphafi í stað þess að vera í góðri trú um að geta endurheimt 
búsetugjaldið hvenær sem er á grundvelli kaupskyldu félagsins sem síðar komi í ljós að 
standist ekki.

Ákvörðun um viðskipti með búseturétti.
Úr umsögn:
„Mikilvægt er að félög geti ákvarðað sjálf hvort og þá að hve miklu leyti endursala á búseturétti verði 
markaðstengd - eða hvort viðskipti með búseturétti fara fram á föstu-/fyrifram ákveðnu verði með 
viðmiði af t.d. vísitölu NV. "Kaupréttur" félags á búseturétti er þá eðlilegt form sem "forkaupsréttur" 
hins vegar getur ekki verið - a f  því að þannig væri félag bókstaflega þvingað til að afhenda einstökum 
félagsmanni allan mögulegan ávinning af hækkuðu verði eignar við sölu.“

O A f 18. tölul. 4. gr. og 10. gr. frumvarpsins leiðir að gert er ráð fyrir að 
húsnæðissamvinnufélög ákveði sjálf í samþykktum sínum hvernig útreikningi á söluverði 
búseturétta verði hagað.

O Frumvarpið gerir ráð fyrir að félagið geti ávallt keypt búseturétt náist samkomulag við 
búseturéttarhafa um verð á búseturétti en jafnframt að félagið hafi ávallt forkaupsrétt þannig 
að það geti gengið inn í samþykkt kauptilboð. Enn fremur getur félagið ákvarðað lágmarks- og 
hámarksverð á búseturétti í samþykktum sínum, sbr. 10. gr. frumvarpsins, telji félagsmenn 
hagsmunum sínum sínum betur borgið með þeim hætti en gjaldið má þó aldrei nema hærri 
fjárhæð en sem jafngildir þriðjungi af markaðsvirði viðkomandi búsetuíbúðar.

Heimilt verði að selja búseturétti umfram 25-30%  af verðmæti búsetuíbúðar.
Úr umsögn:
„Skynsamlegt er að áskilja í lögum að til þess að heimilt verði að selja búseturétti umfram 25-30% af 
verðmæti viðkomandi eignar þá skuli koma til viðbótartryggingar af hálfu félagsins.“

O Við gerð frumvarpsins var rætt um hvort ætti að setja hámark á söluverð búseturéttar. Var talið 
mikilvægt að svo yrði gert í því skyni að leitast við að takmarka tjón búseturéttarhafa, sem í 
flestum tilvikum eru einstaklingar, fari illa fyrir félaginu. Er því lagt til í 2. mgr. 10. gr. 
frumvarpsins að búseturéttargjaldið megi ekki nema hærri fjárhæð en sem jafngildir þriðjungi 
a f  markaðsvirði viðkomandi búsetuíbúðar.

O Einnig var velt upp hveijar svokallaðar viðbótartryggingar ættu að vera af hálfu félagsins væri 
heimilt að greiða hærra verð fyrir búseturéttinn. Frumvarpið gerir ekki ráð fyrir að
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búseturéttarhafi hafi tryggingu fyrir því að verðmæti búseturéttarins breytist ekki á þeim tíma 
er hann býr í íbúðinni. Ekki er sjálfgefið að unnt sé að selja búseturéttinn á jafn háu verði aftur 
og var ekki séð að félagið ætti eingöngu að vera ábyrgt fyrir að greiða búseturéttarhafanum 
mismuninn í tilvikum er búseturéttur hefði verið keyptur mjög háu verði. Enn fremur þótti 
ekki eðlilegt að félagið gæfi út veðskuldabréf með veði í viðkomandi fasteign fyrir 
mismuninum enda líklegt að slíkt bréf verði verðlaust e f félagið færi í þrot.

O Þá voru þau rök færð fram að hefðu einstaklingar bolmagn til að greiða hærra verð fyrir 
búseturéttinn en sem nemur 30% af markaðvirði viðkomandi búsetuíbúðar væru líkur á að 
eignarformið hentaði þeirri fjölskyldu betur en búseturéttarformið.

7. gr. frv. Úttektir á fjárhag félaga. 4. mgr. 6. gr. frv. Aðgengi félagsmanna að gerðarbókum stjórnar.
Úr umsögn:
„Íþyngjandi ákvæði um fjárhagslega útttektir eru algerlega óraunhæf fyrir minni félög - og afar hæpið 
að stíga löggilta endurskoðendur félaganna út úr hlutverki (7.g.frv) - og langsótt umfjöllun í 
greinargerð að því er þetta varðar. Sama er að segja um fyrirvaralausa opnun fundargerða stjórnar af 
því að réttur félagsmanna í samvinnufélagi til að krefjast félagsfundar og upplýsinga er ótvíræður.“

O Úttektir á fjárhag húsnæðissamvinnufélaga.
o Í 7. gr. frumvarpsins er lagt til að hvert húsnæðissamvinnufélag láti reglulega gera 

úttekt á fjárhag, skuldbindingum og starfsemi félagsins í þeim tilgangi að kanna hvort 
jafnvægi ríki í rekstri þess á hveijum tíma og þá þannig að félagið teljist sjálfbært til 
lengri tíma. Lög um húsnæðissamvinnufélög gera ráð fyrir að búseturéttarhafar greiði 
í ýmsa sjóði félaganna og er þá unnt að líta til þessara úttekta þegar teknar eru 
ákvarðanir um fjárhæðir gjalda, sbr. einnig 5., 13. og 17. gr. frumvarpsins. Gert er ráð 
fyrir að slík úttekt fari fram á þriggja ára fresti en félögunum er frjálst að mæla fyrir 
um tíðari úttektir í samþykktum sínum. 

o Ekki er gert ráð fyrir kostnaðarsömum úttektum, sérstaklega hjá minni félögunum. 
Miðað er við að úttektirnar byggist að meginstefnu á ársreikningum félaganna sem og 
öðrum skýrslum sem gerðar eru um rekstur þeirra en séu engu að síður til þess fallnar 
að gefa betri sýn yfir rekstur félagsins og þá sérstaklega með tilliti til 
framtíðarskuldbindinga félaganna, þar á meðal vegna viðhalds á fasteignum þeirra. 

o Húsnæðissamvinnufélög byggjast á þátttöku félagsmanna sinna sem hafa mikla 
hagsmuni af því að félagið sé vel rekið og standi undir skuldbindingum sínum til 
skemmri og lengri tíma. Verður að ætla að húsnæðisöryggi fólks sé eitt a f þeim 
grundvallaratriðum sem flestir vilja geta treyst á í lífinu en húsnæðisöryggi 
félagsmanna húsnæðissamvinnufélaga og þá einkum þeirra sem þegar eru orðnir 
búseturéttarhafar byggist á afkomu og gengi viðkomandi félags.

■ Úttektir á fjárhag félaganna eru því til þess fallnar að auðvelda félagsmönnum 
að átta sig á stöðu félagsins sem og stjórnendum að fá góða yfirsýn yfir 
rekstur félagsins. Verður því að ætla að með tilkomu slíkra úttekta séu meiri 
líkur á að unnt verði að grípa inn í óheillaþróun í rekstri félaga áður en það 
verður o f seint. Ávallt er kostur að fenginn sé utankomandi aðili til að annast 
slíkar úttektir enda þótt það sé ekki gert að skilyrði. 

o Þá er rétt að taka fram að í samræmi við umsögn Einars Guðbjartssonar, dósents við 
Háskóla Íslands, er í frumvarpinu lagt til að óheimilt sé að fela framkvæmd úttektar 
aðila sem er starfsmaður sama félags og endurskoðandi félagsins starfar hjá. 
Mikilvægt þykir að tryggja að sá sem annast úttektina sé óháður endurskoðanda.

O Aðgengi félagsmanna að gerðarbókum stjórnar.
o Í frumvarpinu er lögð áhersla á hvernig húsnæðissamvinnufélögin eru byggð upp sem 

þátttökufélög en þýðingarmikið er að fólk átti sig á þeim réttindum og skyldum sem 
fylgja því að gerast félagsmenn í húsnæðissamvinnufélögum. Vísast í því sambandi til 
athugasemda við 6. gr. frumvarpsins þar sem fram kemur að mikilvægt sé að 
félagsmenn séu meðvitaðir um stefnu þeirra félaga sem þeir eiga aðild að og
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fjárhagslega stöðu þeirra enda eru hagsmunir þeirra miklir og þá ekki síst 
búseturéttarhafa.

o Er því mikilvægt að félagsmenn og þá einkum búseturéttarhafar eigi þess kost að 
fylgjast með þeim ákvörðunum sem stjórnir félaganna taka og geti haft áhrif á rekstur 
þeirra. Er því meðal annars gert ráð fyrir að félögin þurfi að fjalla í samþykktum 
sínum um upplýsingaskyldu sína gagnvart félögum sínum og búseturéttarhöfum og 
jafnframt lagt til að það verði hlutverk stjórna þeirra að setja reglur um upplýsingagjöf 
félagsins til félagsmanna sinna. 

o Liður í þessari upplýsingagjöf er enn fremur að stjórnir húsnæðissamvinnufélaga haldi
gerðabækur um það sem gerist á fundum stjórnar og gert er ráð fyrir að formaður 
stjórnar og framkvæmdastjóri undirriti fundargerð hvers fundar. Þykir því jafnframt 
þýðingarmikið að slíkar gerðabækur skuli vera aðgengilegar félagsmönnum óski þeir 
eftir því eins og lagt er til í 6. gr. frumvarpsins.

Sala búseturéttar.
Úr umsögn:
„Það verður að teljast fráleit hugmynd að við "uppsögn búsetusamnings" geti seljandi búseturéttar sem 
ekki gengur út - haldið íbúð um óákveðinn tíma og mögulega safnað vanskilum gagnvart félaginu - að 
þeim 6 mánuðum liðnum sem almennur uppsagnarfrestur í húsnæðissamvinnufélagi er (sbr.20.grein). 
Þar er aftur gengið á rétt félagsins og allra annarra félagsmanna í einhverri viðleitni við að tryggja 
"fjárhagslega hagsmuni einstakra búseturéttareigenda sem eru að yfirgefa félagið." Miklu 
skynsamlegra væri að líta t.d. til sænskra og þýskra hefða þar sem óseldur búseturéttur - að loknum 
liðnum uppsagnarfresti - fellur fyrirvaralaust til félagsins - enda hefur félagið alla áhættu og ábyrgð á 
rekstri eignarinnar. Nauðsynlegt kann að vera að gefa félagsmanni svigrúm til að afturkalla uppsögn 
sína við slíkar aðstæður - og framlengja með því búsetusamning sinn ótímabundið með gagnkvæmri 
ábyrgð og skyldum sínum.“

O Í 4. mgr. 20. gr. frumvarpsins kemur fram hvernig farið skuli með búseturétt sem ekki tekst að 
selja. Takist ekki að selja búseturéttinn er gert ráð fyrir að búseturéttarhafi haldi áfram 
búseturétti sínum og að hann haldi áfram réttindum og skyldum sínum samkvæmt lögum um 
húsnæðissamvinnufélög og samþykktum húsnæðissamvinnufélagsins.

O Þannig er ekki gert ráð fyrir að seljandi búseturéttar geti „mögulega safnað vanskilum 
gagnvart félaginu“ enda er búseturéttarhafa m.a. gert að greiða áfram búsetugjald og virða 
skyldur sínar að öðru leyti.

O Ekki þykir eðlilegt að búseturéttur falli til félagsins að liðnum sex mánuðum líkt og gildandi 
lög gera ráð fyrir. Þykir betri kostur að búseturéttarhafi eigi þess kost að halda búsetuíbúðinni 
meðan á sölu búseturéttar stendur og komi þá óbeint sjálfur að sölu búseturéttarins í gegnum 
félagið.

O Verður að ætla að það geti dregið úr hvata húsnæðissamvinnufélags til að selja búseturétt ef 
búseturéttarhafi er fluttur út úr íbúðinni og hún jafnvel komin í útleigu. Í þessu sambandi var 
litið til þess að andvirði búseturéttar er umtalsvert þegar litið er almennt til fjárhagslegra 
aðstæðna launafólks hér á landi og því þykir eðlilegra að búseturéttarhafi komi óbeint að sölu 
hans með framangreindum hætti.

O Enn fremur verður að gera ráð fyrir að búseturéttarhafi hafi í hyggju að nýta þá fjármuni sem 
hann fær fyrir búseturétt sinn til að kaupa búseturétt yfir annarri búsetuíbúð eða sem útborgun 
við kaup á fasteign. Er því allt eins líklegt að hann geti ekki farið annað á meðan 
búseturétturinn selst ekki en jafnframt er lagt til að hann geti framleigt íbúðina tímabundið í 
eitt ár í senn séu uppi þær aðstæður að hann hafi þegar orðið sér út um annað húsnæði.

O Í tilvikum er búseturéttarhafi stendur ekki í skilum með búsetugjaldið til félagsins eða sinnir 
ekki öðrum skyldum sínum gagnvart félaginu koma til álita riftunarheimildir skv. 22. gr. 
laganna. Búseturéttarhafanum ber þá skylda til að yfirgefa búsetuíbúðina þegar í stað er 
samningi hefur verið rift. Í slíkum tilvikum gerir 21. gr. frumvarpsins ráð fyrir að 
búseturrétturinn sé seldur og ávallt hæsta kauptilboði tekið. Berist ekki kauptilboð er félaginu 
sjálfu heimilt að leigja út búsetuíbúðina þar til kauptilboð berst enda sé búseturétturinn áfram 
til sölu hjá félaginu.
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6. mgr. 20. gr. frv. Forkaupsréttur húsnæðissamvinnufélags.
Úr umsögn:
„Jafnframt þarf að tryggja með ótvíræðari hætti en nú virðist vera að þar sem húnsæðissamvinnufélag 
ber alla áhættu og ábyrgð á rekstri einstakra eigna þá verði mögulegur ávinningur a f  hækkun 
íbúðaverðs og markaða alltaf nýttur í þágu heildarinnar - en geti einungis gengið "hlutfallslega" til 
einstakra félagsmanna samfara viðskiptum með búseturétti. Til að slíkt verði tryggt þarf að tilgreina að 
húsnæðissamvinnufélag hafi undir öllum kringumstæðum "kauprétt á búseturétti" á föstu verði og með 
tilgreindum viðmiðunum (t.d. framreiknað miðað við N.vísitölu) og annist viðskiptin eftir almennum 
og staðfestum reglum. (Hugtakið "forkaupsréttur" hefur hins vegar lent inni í frumvarpinu en þá í því 
samhengi að með því væri seljanda búseturéttar tryggður allur ávinningur a f  mögulegri hækkun 
íbúðaverðs á grundvelli þess sem þarna er kallað "tilboð". . . .).“

„Sú hugmynd að húsnæðissamvinnufélög hafi "forkaupsrétt" á uppboðsmarkaði með búseturétt er að 
líkindum sett inn fyrir misskilning. Með því móti væri verið að staðfesta þann freistnivanda fyrir 
félagsmenn að þeir selji frá sér búseturétt á þenslutíma - miðað við að þannig geti þeir tekið til sín 
bókstaflega allan ávinning a f hækkuðu eignaverði - (og við skortstöðu á markaði umfram það). 
Félögin sem skapað hafa félagsmönnum tækifæri til að njóta húsnæðisöryggis með lágmarks 
eigináhættu við kaup búseturéttar á sanngjörnu verði - sitja þá áfram eftir með alla áhættu af rekstri 
eigna, viðhaldi og endurnýjun inn í tímabil mögulegrar niðursveiflu - en einstakir félagsmenn geta 
yfirgefið félagið með verulega fjármuni, sem kæmu þá í engu til allra hinna félagsmannanna eða til að 
styrkja rekstrargrunn og efla sjálfbærni félagsins. Hugtakið "kaupréttur á föstu verði" er miklu 
eðlilegri hér - til að tryggja sjálfbærni og jafnræði allra félagsmanna; - seljendur búseturétta mundu 
þannig einungis geta sótt "hlutfallslegan" ávinning.“

O Ítrekað er að frumvarpið gerir ráð fyrir að sala á búseturétti fari fram á vegum 
húsnæðissamvinnufélaganna sjálfra og þar með á grundvelli samþykkta þeirra og reglna sem 
þau hafa sett sér.

O Í 1. málsl. 6. mgr. 20. gr. frumvarpsins er lagt til að húsnæðissamvinnufélag hafi ávallt 
forkaupsrétt að búseturétti í búsetuíbúð í eigu félagsins. Þá er gert ráð fyrir að félagið skuli 
ganga inn í samþykkt kauptilboð eftir að búseturéttur hefur verið auglýstur til sölu skv. 2. mgr. 
sömu greinar. Enn fremur getur félagið keypt búseturétt náist samkomulag um verð á 
búseturéttinum án þess að hann sé auglýstur á meðal félagsmanna til sölu.

O Framangreint ákvæði um forkaupsrétt er ekki sett inn í frumvarpið fyrir misskilning heldur er 
með því leitast við að tryggja að húsnæðissamvinnufélag geti ávallt keypt búseturétti sem eru 
til sölu og hafi ótvíræðan rétt til þess. Slík staða getur t.d. komið upp hafi 
húsnæðissamvinnufélag ákveðið að selja umrædda búsetuíbúð út úr félaginu eða búsetuíbúð 
þarfnist verulegs viðhalds.

O Í þessu sambandi verður að hafa í huga að a f 18. tölul. 4. gr. og 10. gr. frumvarpsins leiðir að 
gert er ráð fyrir að húsnæðissamvinnufélög ákveði sjálf í samþykktum sínum hvernig 
útreikningi á söluverði búseturétta verði hagað.

O Frumvarpið gerir ráð fyrir að búseturéttarhafar vilji stækka eða minnka við sig húsnæði eftir 
aðstæðum fjölskyldunnar hveiju sinni og geti þannig keypt búseturétt að nýju yfir öðrum 
búsetuíbúðum innan sama félags. Þannig er gert ráð fyrir að hafi virði búseturéttar yfir 
búsetuíbúð aukist megi gera ráð fyrir að virði búseturéttar yfir öðrum íbúðum hafi einnig 
aukist. Er því gert ráð fyrir að búseturéttarhafar njóti hugsanlegrar hækkunar á virði 
búseturéttar þannig að þeir eigi möguleika á að skipta um búsetuíbúð eða hugsanlega færa sig 
yfir í eignaríbúðaformið kjósi þeir að gera slíkt. Verður ekki séð að slíkt skaði rekstur 
húsnæðissamvinnufélaganna heldur þvert á móti hvetji fólk til að taka áfram þátt í starfsemi 
þeirra.
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Búseti.
Úr umsögn:
„Stjóm og framkvæmdastjóri Búseta hsf. styðja óbreytt frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
húsnæðissamvinnufélög, nr. 66/2003.“

Landssamtökin Þroskahjálp.
Athugasemdir í umsögn lúta ekki beint að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um 
húsnæðissamvinnufélög.

Ríkisskattstjóri.
4. gr. frv. Samþykktir húsnæðissamvinnufélags.
Úr umsögn:
„Í 4. gr. frumvarpsins kemur fram hvað koma skuli fram í samþykktum húsnæðissamvinnufélaga og 
m.a. kemur fram í 2. tölul. að samþykktir hafi að geyma ákvæði um „markmið og starfsemi“ félagsins. 
í félagarétti er almennt talað um að í samþykktum félags skuli koma fram hver tilgangur þess sé og er 
það einnig í lögum um samvinnufélög. Að mati ríkisskattstjóra færi betur ef orðalag í lögum um 
húsnæðissamvinnufélög væri samræmt orðalagi laga um samvinnufélög þannig að í stað orðanna 
markmið og starfsemi í 2. tölul. kæmi tilgangur, enda er ekki að sjá að orðalag frumvarpsins hafí aðra 
merkingu en í lögum um samvinnufélög.“

O Ekki verður séð að nokkuð komi í veg fyrir að framangreind breyting verði gerð á 
frumvarpinu.

„Í 3. tölul. 4. gr. frumvarpsins er lagt til að samþykktir húsnæðissamvinnufélaga hafi að geyma 
upplýsingar um stofnendur félagsins. Almennt er ekki tekið fram í samþykktum félaga hveijir 
stofnendur eru enda eru samþykktir lög félagsins sem geta tekið breytingum. Það er álit ríkisskattstjóra 
að eðlilegra sé að stofnenda sé getið í stofnfundargerð eða að listi yfir stofnendur fylgi 
stofnfundargerð. Á stofnfundi eru drög að samþykktum lagðar fram og ekki endilega vitað á því 
tímamarki hveijir séu stofnendur. Að þessu virtu leggur ríkisskattstjóri til að 3. tölul. 4. gr. 
frumvarpsins verði felldur niður.“

O Ekki verður séð að nokkuð mæli gegn því að framangreind breyting verði gerð á frumvarpinu 
enda er í 3. gr. frumvarpsins gert ráð fyrir að fundargerð frá stofnfundi 
húsnæðissamvinnufélags sé undirrituð a f öllum stofnendum.

6. gr. frv. Stjórn húsnæðissamvinnufélags.
Úr umsögn:
„Í 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að stjómartími skuli vera fjögur ár nema annað sé 
ákveðið í samþykktum félagsins. A f þessu tilefni bendir ríkisskattstjóri á að í almennum félagarétti er 
ávallt miðað við að kjörtímabil stjómar sé eitt ár nema annað sé ákveðið í samþykktum félags. 
Frumvarpið hefur því að geyma frávik frá almennum reglum félagaréttarins og er það ekki rökstutt 
sérstaklega í athugasemdum með frumvarpinu. Þá hefur það ítrekað komið fyrir að ágreiningur verði 
innan stjómar og vandkvæði geta orðið í rekstri hlutaðeigandi lögaðila ef stjóm verður óstarfhæf. 
Fjögurra ára skipunartími er m.a. út frá þessum sjónarmiðum óheppilegur. A f þessu tilefni leggur 
ríkisskattstjóri til að frumvarpinu verði breytt þannig að almenna reglan verði eitt ár og jafnframt að 
heimilt sé að frumvarpinu verði breytt þannig að almenna reglan verði eitt ár og jafnframt að heimilt sé 
að kveða á um annað stjómartímabil í samþykktum.“

O Samkvæmt 8. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög, gildir umboð stjórnarmanns þann tíma sem 
tiltekinn er í samþykktum. Kjörtímabili skal vera lokið við lok aðalfundar, í síðasta lagi fjórum 
árum eftir kjörið. Samsvarandi ákvæði er að finna í 8. mgr. 39. gr. laga um einkahlutafélög.

O Húsnæðissamvinnufélög eru þátttökufélög einstaklinga og þótti því vera kostur að ákveðinn 
stöðugleiki vari í kringum stjórnir þeirra. Var því lagt til að stjórnir félaganna sitji í fjögur ár 
nema annað sé ákveðið í samþykktum félagsins. Þykir það ekki fara gegn lögum um
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hlutafélög og einkahlutafélög en slík félög eru yfirleitt annars eðlis en 
húsnæðissamvinnufélög.

„Ákvæði 4. mgr 6. gr. kveður á um að í stjómum húsnæðissamvinnufélaga þar sem félagsmenn em 
fleiri en 50 að jafnaði á ársgrundvelli skuli hvort kyn eiga sinn fulltrúa í stjóm og að tryggja skuli að 
hlutfall hvers kyns sé ekki lægra en 40%. Að mati ríkisskattstjóra væri heppilegra ef  4. mgr. 6. gr. væri 
orðuð á eftirfarandi hátt:
„Í stjórnum húsnæðissamvinnufélaga þar sem félagsmenn eru fleiri en 50 að jafnaði á ársgrundvelli 
skal hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórn er skipuð þremur mönnum og þegar stjórnarmenn eru 
fleiri en þrír skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. “

Orðalagstillagan felur í sér að sérstakt tillit er tekið til þess þegar aðeins þrír stjómarmenn eru í stjóm 
húsnæðissamvinnufélags þá er ekki hægt að tryggja að hlutur hvors kyns sé ekki lægra en 40% heldur 
eingöngu hægt að tryggja að einn af hvom kyni er í stjóm.

Ennfremur telur ríkisskattstjóri ástæðu til að vekja athygli á framangreint skilyrði um kynjakvóta á við 
þegar félagsmenn eru fleiri en 50 að jafnaði á ársgrundvelli. Í lögum um samvinnufélög, lögum um 
einkahlutafélög og lögum um hlutafélag á sambærilegt skilyrði um kynjakvóta við þegar starfsmenn 
eru fleiri en 50 að jafnaði á ársgrundvelli. Í athugasemdum er vísað til þess að um sambærileg ákvæði 
sé að ræða. Að mati ríkisskattstjóra er svo ekki, það sé mikill munur á hvort um sé að ræða starfsmenn 
eða félagsmenn.“

O Ekki verður séð að nokkuð mæli gegn því að framangreind breyting verði gerð á frumvarpinu 
þannig að miðað verði við að séu félagsmenn fleiri en 50 að jafnaði á ársgrundvelli skuli hvort 
kyn eiga fulltrúa í stjórn sé stjórn skipuð þremur mönnum og séu stjórnarmenn fleiri en þrír 
skuli hlutfall hvors kyns ekki vera lægra en 40%.

25. gr. frv. Ársreikningar.
Úr umsögn:
„Í 25. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að nýr kafli verði lögfestur sem fjalli um ársreikninga, 
endurskoðun, eftirlit og slit. Ríkisskattstjóri vill sérstaklega vara við því að hafa sérstakar ítarlegar 
greinar um ársreikninga í lögum um húsnæðisfélög. Í lögum um ársreikninga kemur fram hverjir bera 
ábyrgð á því að semja ársreikning sem og hvað eigi að koma fram í ársreikningi og skýrslu stjómar. 
Eðlilegast er því að umræddar greinar myndu eingöngu fjalla um það sem er frábmgðið frá 
ársreikningalögunum en annars verði eingöngu vísað í lög um ársreikninga. Þannig er hægt að tryggja 
betri hugtakanotkun og samræmi og samanburð á ársreikningum óháð félagaformi. Að öðrum kosti er 
hætta á því að misræmi komi upp síðar meir t.d. e f lögum um ársreikninga er breytt eða ef ósamræmi 
er milli laganna með orðalag.“

O Um þetta efni virðast vera skiptar skoðanir og verður velferðarnefnd einfaldlega að taka 
ákvörðun hvaða afstöðu nefndin vill taka.

Samband íslenskra sveitarfélaga.
Úr umsögn:
„Markmið frumvarpsins er að skýra og styrkja réttarstöðu húsnæðissamvinnufélaga og félagsmanna 
þeirra og efla starfsemi samvinnufélaganna og með því móti styðja enn betur við nýtt 
framtíðarskipulag húsnæðismála. Þrátt fyrir markmiðið virðist þó ekki hafa verið tekið tillit til 
ábendinga sambandsins í fyrri umsögn um afdrif búseturéttar við gjaldþrot húsnæðissamvinnufélaga 
(hsf.) og/eða nauðungarsölu húsnæðis. Sambandið undirstrikar fyrri athugasemdir þar sem lagt var til 
að 12. mgr. 20. gr. frv. yrði unnin frá grunni í meðförum velferðarnefndar og að horfið verði frá því að 
tengja búseturéttinn við afdrif nauðungarsölu og/eða gjaldþrots húsnæðissamvinnufélags.“

O Með frumvarpinu er lagt til að kveðið verði á um að búseturéttur falli niður við nauðungarsölu 
búsetuíbúðar.
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o Staðreyndin er sú að húsnæðissamvinnufélög eru skráðir eigendur búsetuíbúða. Vel er 
þekkt að félögin taki lán sem tryggð eru með veðréttindum í viðkomandi 
íbúðarhúsnæði. Standi félagið ekki í skilum við lánardrottna sína, sama af hvaða 
ástæðu það er, sem eiga veðréttindin geta þeir óskað eftir nauðungarsölu á viðkomandi 
íbúðarhúsnæði samkvæmt almennum reglum skuldaskilaréttarins. 

o Ljóst er að búseturétturinn felur í sér ótímabundinn afnotarétt félagsmanns af 
búsetuíbúð meðan íbúðin er í eigu félagsins gegn því að búseturéttarhafi greiði 
mánaðarlega til félagsins búsetugjald skv. 12. gr. laganna. Þegar búsetuíbúð er ekki 
lengur í eigu umrædds húsnæðissamvinnufélags eftir sölu íbúðarinnar á 
nauðungarsölu þykir eðli málsins samkvæmt að meginregla 2. mgr. 56. gr. laga nr. 
90/1991, um nauðungarsölu, með síðari breytingum, eigi við en þar er kveðið á um að 
öll veðbönd, umráðaréttindi, kvaðir, höft og önnur réttindi yfir eigninni falli niður við 
útgáfu afsals a f eign sem seld hefur verið nauðungarsölu nema annað leiði beinlínis af 
lögum, eignin hafi verið seld með þeim skilmálum að þau standi í tilteknum atriðum 
óhögguð eða kaupandinn hafi síðar tekið þau að sér. Gildir hið sama þegar leiguíbúðir 
eru seldar á nauðungarsölu, sem dæmi, en ekki hefur tíðkast að ríki eða sveitarfélög 
leggi kvaðir á íbúðarhúsnæði um til hvers konar búsetuforms þær eigi að taka. Ræðst 
það fremur af vilja eigenda íbúðarhúsnæðis hverju sinni, hvort sem það eru 
einstaklingar, leigufélög eða húsnæðissamvinnufélög, hvernig viðkomandi húsnæði er 
nýtt. Félagsleg kerfi þar sem kvaðir voru á íbúðum um að eingöngu væri heimilt að 
selja þær tilteknum hópi fólks innan ákveðinna tekju- og eignamarka hafa fyrir margt 
löngu verið aflögð.

O Þykir ekki viðunandi að kaupandi íbúðarinnar á nauðungarsölu þurfi að sæta því að 
búseturéttarhafi geti haldið áfram að búa ótímabundið í íbúðinni án skilgreinds endurgjalds þar 
sem búsetugjaldið er oftar en ekki ákvarðað á öðrum forsendum en t.d. leigugreiðslur. Oftar en 
ekki er kapp lagt á að búsetugjaldið sé lægra en almennt leiguverð í ljósi þess að 
búseturéttarhafar hafi greitt búseturéttargjald í upphafi. Enn fremur þykir varhugavert að 
takmarka eignaréttinn ótímabundið með þeim hætti að réttmætir eigendur íbúðarhúsnæðis 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 er að ekki hefur tíðkast að leggja sérstakar kvaðir á slíkar íbúðir 
að því er varðar kaup og sölu félaganna. Er húsnæðissamvinnufélögum ávallt frjálst að 
selja búsetuíbúðir sínar á frjálsum markaði út úr félögum sínum eftir að þau hafa 
keypt búseturétti í þeim telji þau hagsmunum sínum betur borgið með slíkri ráðstöfun.

O Enn fremur hafa húsnæðissamvinnufélögin sjálf bent á að það geti leitt til lakari lánskjara fyrir 
þessi félög eigi lánveitendur það á hættu að kaupi þeir íbúðirnar á nauðungarsölu eftir 
vanefndir félaganna eigi þeir í miklum erfiðleikum við að selja þær aftur þar sem á þeim hvíli 
ótímabundnar takmarkanir á ráðstöfunarrétti sem felist í ótímabundnum búseturétti. Í þessu 
sambandi verður að hafa í huga að almennir lánveitendur hér á landi hafa ekki viljað reka 
fasteignafélög enda þótt að þeir hafi að einhverju leyti þurft að gera það í kjölfar 
efnahagserfiðleikana frá hausti 2008.

O Í þessu sambandi er jafnframt rétt að taka fram að í frumvarpinu er lagt til að við 
nauðungarsölu á búsetuíbúð, sem búseturéttarhafi hefur til eigin nota, skuli hann njóta réttar til 
að halda notum af íbúðinni í tiltekinn tíma, allt að tó lf mánuði frá samþykki boðs, gegn 
greiðslu sem rennur til kaupanda og svarar að mati sýslumanns til hæfilegrar húsaleigu.
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