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Almennt.
Við vinnslu frumvarps til laga um breytingu á lögum nr. 66/2003, um húsnæðissamvinnufélög, hafa 
m.a. komið fram athugasemdir þess efnis að kveða ætti á um að ráðstöfun óskiptrar sameignar 
húsnæðissamvinnufélags verði eingöngu heimil til húsnæðismála í þágu almennings á starfssvæðinu 
eða til viðurkenndra 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. 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.

Athugasemdir af svipuðum meiði komu fram í umsögnum við frumvarpið til Alþingis. Hér á eftir 
verður gerð grein fyrir þeim reglum sem gilda um ráðstöfun eigin fjár sparisjóða við slit þeirra ásamt 
því að fjallað verður um ákvæði samþykkta þriggja stærstu húsnæðissamvinnufélaganna hér á landi 
um slit.

Sparisjóðir og „samfélagsleg verkefni“.
Um rekstur sparisjóða gilda ákvæði laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum. 
Sparisjóðir geta bæði verið reknir sem sjálfseignarstofnanir og hlutafélög.

Ráðstöfun fíár til ..samfclagslegra verkefna“
Með lögum nr. 77/2012 var ákvæðum VIII. kafla laga um fjármálafyrirtæki breytt og ákvæði um að 
sparisjóður skyldi ráðstafa að lágmarki 5% a f hagnaði sínum til samfélagslegra verkefna voru færð í 
lög, sbr. m.a. 1. mgr. 61. gr. og 1. mgr. 63. gr. laganna. Eitt a f markmiðum með lagabreytingunni var 
að skerpa á því samfélagslega hlutverki sem sparisjóðunum er ætlað að gegna.1
61. gr. Sparisjóður.
Til þess að fá starfsleyfi sem sparisjóður og eiga samvinnu um sameiginlega markaðsstarfsemi skal 

fjármálafyrirtæki skilgreina í samþykktum sínum samfélagslegt hlutverk sitt og hlíta ákvæðum 63. gr. 
um ráðstöfun hagnaðar og arðgreiðslur. Sparisjóður skal afmarka samfélagslegt hlutverk sitt við 
tiltekið landsvæði, í lögum þessum nefnt starfssvæði.
Aðeins fjármálafyrirtæki sem hefur starfsleyfi sem sparisjóður er heimilt að nota orðið „sparisjóður“ í 

firma sínu eða til skýringar á starfsemi sinni.

63. gr. Ráðstöfun hagnaðar.
Sparisjóður skal ráðstafa að lágmarki 5% af hagnaði liðins árs fyrir skatt, að undanskildum þeim 

hagnaði sem skapast við niðurfellingu skulda við fjárhagslega endurskipulagningu, til samfélagslegra 
verkefna á starfssvæði sínu. Sundurliða skal þau verkefni sem sparisjóðurinn hefur stutt í skýringum 
með ársreikningi þess árs þegar ráðstöfun fer fram og tiltaka móttakendur framlaga.
Ráðherra sá sem fer með málefni fjármálamarkaðar getur gefið út reglugerð til nánari skýringa á því 

hvað teljast samfélagsleg verkefni samkvæmt þessari grein.

1 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis samkvæmt þingsályktun nr. 42/139 frá 10. júní 2011 um rannsókn á aðdraganda og 
orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna, bls. 144.
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Í 1. mgr. 63. gr. laga um fjármálafyrirtæki er mælt fyrir um að sparisjóður skuli ráðstafa að lágmarki 
5% af hagnaði sínum til samfélagslegra verkefna á starfssvæði sínu. Í ákvæðinu er ekki skilgreint 
nánar hvað falli undir hugtakið samfélagsleg verkefni en í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi því 
er varð að lögum nr. 77/2012 kemur fram að gert sé ráð fyrir því að þau geti verið fjölbreytileg og 
tengd menningu, íþróttum, líknarmálum og uppbyggingu þess samfélags þar sem sparisjóðurinn starfar 
með almennum hætti, svo sem þróun atvinnumála, endurmenntun o.fl.

Hvað varðar skyldu til ráðstöfunar eigna sparisjóðs til samfélagslegra verkefna á starfssvæði hans við 
slit sparisjóðsins er í 13. tölul. 1. mgr. 67. gr. laganna, sem nær til sparisjóða sem reknir eru sem 
sjálfseignarstofnanir, mælt fyrir um að í samþykktum skuli fjallað um slit á sparisjóði og ráðstöfun 
eigin fjár í því sambandi. Þá er ljóst að stofnfjáreigendur í sparisjóðum eiga einungis tilkall til síns 
hluta stofnfjárins, sbr. m.a. 3. mgr. 68. gr. laga um fjármálafyrirtæki.

Í lögum um fjármálafyrirtæki er sérstaklega komið inn á ráðstöfun fjármuna sparisjóðs, sem er 
sjálfseignarstofnun, til samfélagslegra verkefna við samruna við hlutafélag. Þannig er mælt fyrir um 
að sé sparisjóður, sem er sjálfseignarstofnun, sameinaður hlutafélagi með yfirtöku skuli endurgreiða 
stofnfjáreigendum í samræmi við hlutdeild stofnfjár í eigin fé sparisjóðsins en „jákvæð óráðstafau 
eigið fé“ skuli lagt í sérstaka sjálfseignarstofnun sem stofnuð er og skal hafa þann tilgang að rækja og 
stuðla að framgangi þeirra samfélagslegu verkefna sem samþykktir yfirtekins sparisjóðs kveða á um, 
sbr. 3. mgr. 72. gr. laganna. Stjórn yfirtekins sparisjóðs getur þó einnig, í stað þess að stofna 
sjálfseignarstofnun, gert tillögu um ráðstöfun á endurgjaldi fyrir óráðstafað eigið fé sparisjóðsins beint 
til samfélagslegra verkefna sparisjóðsins, sbr. 4. mgr. 72. gr. laganna. Með þessu átti að tryggja að 
sparisjóður yrði ekki tekinn yfir a f hlutafélagi til þess að koma höndum yfir eigið fé sparisjóðsins 
umfram stofnfé.2 Þá kemur fram að sé sparisjóði, sem er sjálfseignarstofnun, breytt í hlutafélag skuli 
fara skv. 3. mgr. 72. gr. laganna.

Þá kemur fram í 2. tölul. 1. mgr. 103. gr. a laganna að hafi slitastjórn lokið greiðslu allra viðurkenndra 
krafna á hendur fjármálafyrirtæki og eftir atvikum tekið frá fé til greiðslu krafna sem ágreiningur 
stendur um og komið eignum þess eftir þörfum í verð geti hún lokið slitameðferð með því að greiða 
hluthöfum eða stofnfjáreigendum út eignarhlut þeirra a f  eftirstöðvum eigna samkvæmt frumvarpi til 
úthlutunar sem gert skal eftir ákvæðum XXII. kafla og 5. þáttar laga um gjaldþrotaskipti o.fl., en sé um 
sparisjóð að ræða skal þó eignum, sem standa eftir að lokinni greiðslu stofnfjárhluta, varið eftir 
samþykktum hans og er óheimilt að ráðstafa þeim til stofnfjáreigenda.

Skylda til að ráðstafa óráðstöfuðu eigin fé sparisjóða til samfélagslegra verkefna við slit er þannig til 
staðar í lögum um fjármálafyrirtæki, þ.e. í 2. tölul. 1. mgr. 103. gr. a og 3. mgr. 72. gr. laganna. Hún á 
hins vegar bara við e f  það verður til óráðstafað eigið fé við samruna eða slit skv. 2. tölul. 1. mgr. 103. 
gr. a laganna.

Dæmi um ákvæði samþykkta sparisjóða varðandi ráðstöfun eigin fjár við slit sjóðs.
Úr samþykktum Sparisjóðs Norðfjarðar:
„41. gr.
Ákvarðanir um slit sparisjóðsins og samruna við aðra innlánsstofnun, sbr. XII. kafla laga nr. 161/2002 
skulu teknar á fundi stofnfjáreigenda og eru því aðeins heimilar ad þær hafi hlotið samþykki 
stofnfjáreigenda eftir þeim reglum sem gilda um breytingar á samþykktum þessum, enda hafi tillaga 
þessa efnis verið kynnt í fundarboði.

Aðeins er heimilt að sameina sparisjóðinn öðrum sparisjóði.

Þegar allar skuldir sparisjóðsins hafa verið greiddar vegna slita á starfsemi hans skal greiða 
stofnfjáreigendum eignarhlut þeirra a f  eftirstöðvum eigna sjóðsins. Þeim eignum er þá  kunna að vera 
eftir skal ráðstafað til menningar- og líknarmála á starfssvæði sparisjóðsins samkvæmt ákvörðun 
lögmæts fundar stofnfjáreigenda að framlögðum tillögum fráfarandi stjórnar sparisjóðsins.“

2 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis samkvæmt þingsályktun nr. 42/139 frá 10. júní 2011 um rannsókn á aðdraganda og 
orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna, bls. 144.
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Úr samþykktum fyrir Sparisjóð Suður-Þingeyinga:
„41. gr.
Ákvarðanir um slit sparisjóðsins og samruna við önnur fjármálafyrirtæki skulu teknar á fundi 
stofnfjáreigenda að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins og eru því aðeins heimilar að þær hafi hlotið 
samþykki stofnfjáreigenda eftir þeim reglum sem gilda um breytingar á samþykktum þessum, enda 
hafi tillaga þessa efnis verið kynnt í fundarboði.

Þegar allar skuldir sparisjóðsins hafa verið greiddar vegna slita á starfsemi hans skal greiða 
stofnfjáreigendum eignarhlut þeirra a f  eftirstöðvum eigna sjóðsins. Þeim eignum er þá  kunna að vera 
eftir skal ráðstafað til menningar- og líknarmála á starfssvæði sparisjóðsins samkvæmt ákvörðun 
lögmæts fundar stofnfjáreigenda að framlögðum tillögum fráfarandi stjórnar sparisjóðsins.

Ákvarðanir um slit Sparisjóðsins og samruna skulu að öðru leyti fara eftir ákvæðum samþykkta þessa 
og XII. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.“

Ákvæði samþykkta þriggja stærstu húsnæðissamvinnufélaganna um ráðstöfun eigin fjár við slit 
án gjaldþrotaskipta.
Búmenn hsf
Í 38. gr. samþykkta Búmanna hsf. er fjallað um hvernig farið skuli með eignir félagsins við slit án 
gjaldþrotaskipta:
„Félagið starfar samkvæmt ákvæðum laga nr. 66/2003 um húsnæðissamvinnufélög og ákvæða laga 

nr. 44/1998 um húsnæðismál eftir því sem við getur átt, og eftir því sem við á eftir lögum um 
samvinnufélög nr. 22/1991.

Um félagsslit fer eftir ákvæðum laga um samvinnufélög. Verði ákveðið að slíta félaginu án 
gjaldþrotaskipta skulu eignir þess afhentar samvinnufélagasamtökum sem félagið er aðili að til 
ráðstöfunar í samræmi við þann megintilgang félagsins sem lýst er í samþykktum þessum. “

Samþykktirnar eru aðgengilegar á eftirfarandi vefslóð: 
http://www.bumenn.is/images/PDF/Samthykktir.pdf

Búseti hsf.
Ekki er fjallað um ráðstöfun eigna við slit án gjaldþrotaskipta í samþykktum Búseta hsf.

Í 28. gr. samþykktanna er fjallað um slit félagsins:
„Félagið starfar samkvæmt ákvæðum laga nr. 66/2003 um húsnæðissamvinnufélög og lögum nr. 
44/1998 um húsnæðismál og eftir því sem við á eftir lögum um samvinnufélög.

Um félagsslit fe r  eftir ákvæðum laga um samvinnufélög. “

Samþykktirnar eru aðgengilegar á eftirfarandi vefslóð:
http://www.buseti.is/static/files/Log_og_samthykktir/Allar_samthykktir/samthykktir_2014.pdf 

Búseti á Norðurlandi hsf.
Ekki er fjallað um ráðstöfun eigna við slit án gjaldþrotaskipta í samþykktum Búseta á Norðurlandi hsf. 

Í 24. gr. samþykktanna er fjallað um slit félagsins:
„Félagið starfar samkvæmt ákvæðum laga og reglugerða um húsnæðismál, þ.m.t. lögum um 
húsnæðissamvinnufélög nr 66/2003, eftir því sem við á eftir lögum um samvinnufélög nr 22/1991.

Félagið er háð eftirliti með starfsemi sinni og afhendir ársreikninga og önnur gögn til Íbúðalánasjóðs 
og/eða annarra eftirlitsaðila skv. 40. grein laga nr.44/1998, sé eftir því kallað.

Um sameiningu við önnur félög svo og félagsslit fe r  eftir ákvæðum laga um samvinnufélög nr. 
22/1991.“
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Samþykktirnar eru aðgengilegar á eftirfarandi vefslóð: 
http: //www .busetiak.is/page/log_og_reglur

Tillaga að breytingu á frumvarpi.
Vilji velferðarnefnd leggja til grundvallar að eignir húsnæðissamvinnufélags sem er slitið án 
gjaldþrotaskipta renni til húsnæðismála í þágu almennings á starfssvæði þess eða til viðurkenndra 
líknar- eða góðgerðarmála er unnt að breyta 29. tölul. 4. gr. frumvarpsins og bæta við d-lið 25. gr. 
frumvarpsins með eftirfarandi hætti:

Á eftir orðinu „félagsins“ í 29. tölul. 4. gr. frumvarpsins kemur: til húsnæðismála í þágu almennings á 
starfssvæði þess eða til viðurkenndra líknar- eða góðgerðamála.

Á eftir 1. málsl. 4. mgr. d-liðar 25. gr. frumvarpsins kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Þegar 
húsnæðissamvinnufélagi er slitið án gjaldþrots ber að ráðstafa eignum þess til húsnæðismála í þágu 
almennings á starfssvæði þess eða til viðurkenndra líknar- eða góðgerðarmála eins og kveðið er á um í 
samþykktum þess.
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