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Reykjavík 2.9.2016.

Athugasemdir Slysavarnafélagsins Landsbjargar við þingskjal 1323 -  779 mál:

Frumvarp til laga um félagasamtök til almannaheilla

Það er skoðun Slysavarnafélagsins Landsbjargar (SL) að þessi tillaga að frumvarpi til laga um 
félagasamtök til almannaheilla styrki stöðu SL og annarra félaga og félagasamtaka sem vinna að 
almannaheill.

Engu að síður gerir félagið við eftirtaldar athugasemdir við frumvarpið:

Fyrri athugasemd SL við 1. grein

Skýrt er kveðið á um það í 1. grein að lögin taki til félagasamtaka til almannaheilla. í greinargerð með 
frumvarpinu segir m.a. um þá grein:

„Þegar um er að ræða landssamtök þar sem félagsaðilar eru félög sem teljast 
almannaheillafélög nægir að landssamtökin séu skráð sem almannaheillafélög samkvæmt 
lögunum. Aðildarfélögum landssamtakanna er þó einnig heimilt að óska eftir skráningu í 
almannaheillaskrá og njóta þau þá réttinda og bera skyldur samkvæmt lögunum. Sem dæmi 
um slík landssamtök er Slysavarnafélagið Landsbjörg sem eru landssamtök björgunarsveita, 
slysavarna- og kvennadeilda og unglingadeilda á íslandi. Gæta verður þó að því hyggist 
aðildarfélög slíkra landssamtaka sækja um styrki verða slík félög að vera skráð 
almannaheillafélög eða fá styrk greiddan ígegnum landssamtökin."

Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á íslandi. 
Áðurnefndar sveitir og deildir eru einu félagarnir í SL og það er skilningur Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar að þegarfélagið uppfyllir skilyrði laga um félagasamtök til almannaheilla eigi það sama 
við um öll aðildarfélög þess, samanber 6. Grein laganna, en þar segir „Þátttakendur í félagi 
samkvæmt lögum þessum geta verið einstaklingar, félög, sjóðir og sjálfseignarstofnanir."

Athugasemd við greinargerð

í greinargerðinni hér að ofan segir (sjá tilvitnun hér að ofan) að Slysavarnafélagið Landsbjörg séu 
landssamtök björgunarsveita, slysavarna- og kvennadeilda og unglingadeilda á íslandi. Hið rétta er að 
Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á íslandi. SL óskar 
eftir því að þessi skilgreining á félaginu verði leiðrétt.

Seinni athugasemd SL við 1. grein

í 4. mgr. 1. gr. segir:
„Lögin gilda ekki um félög sem samkvæmt samþykktum sínum krefjast almennrar hlýðniskyldu af 
þátttakendum".

í greinargerð með frumvarpinu segir (reyndar vísað til 6. mgr. sem hlýtur að vera misritun í 
textavinnslu):

S k ó g a r h l í ð  14 • 105 R e y k ja v í k  • S ím i 570 590 0  • Fax  570 5901 • N e t f a n g :  s k r i f s t o f a @ l a n d s b j o r g . i s

mailto:skrifstofa@landsbjorg.is


„í 6. mgr. er loks ákveðið að lögin gildi ekki um félög sem samkvæmt samþykktum sínum 
krefjast almennrar hlýðniskyldu af þátttakendum, þ.e. utan greiðslu félagsgjalds, 
fundarsóknar og annarra atriða sem ekki teljast sérlega íþyngjandi fyrir þátttakendur. Félög 
sem t.d. kveða á um sérstaka leynd og viðurlög við því að brotið sé gegn slíkum ákvæðum 
ættu því ekki undir lögin. Ákvæði þetta gildir þó ekki um björgunarsveitirog 
björgunarsveitarmenn þegar þeir sinna björgunarstörfum samkvæmt lögum nr. 43/2003, um 
björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn."

SLtelur undantekninguna um Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn afar mikilvæga og að 
nauðsynlegt sé að tiltaka í lagatextanum sjálfum að ákvæðið gildi ekki um björgunarsveitir og 
björgunarsveitarmenn þegar þeirsinna björgunarstörfum.

Athugasemd við 4. grein

í 1. mgr. 4. gr. segir:
„Við stofnun félags skal stofnsamningur þess liggja frammi ásamt drögum að samþykktum fyrir 
félagið. í stofnsamningi skulu vera drög að samþykktum félagsins."

í greinargerð með frumvarpinu segir:

„í 4. gr. er mælt fyrir um gerð stofnsamnings og að hann eigi að liggja frammi á stofnfundi 
ásamt drögum að samþykktum fyrir félagið."

Það er skilningur SL að þetta ákvæði eigi við ný félög sem stofnuð verða eftir gildistöku laganna en 
með lögum þessum sé verið að breyta skráningu þeirra félaga og félagasamtaka sem þegar starfa og 
falla undir lögin, ekki að það sér verið að leggja þau niður og stofna ný á grunni þeirra. Því leggur SL til 
að orðalagi greinarinnar verði breytt í samræmi við það.

Athugasemd við 33. grein

í  2. mgr. 33. gr. segir:
„Verði eignir, sem eftir standa þegar skuldir hafa verið greiddar, ekki nýttar á þann hátt sem 
samþykktir félagsins kveða á um skal skiptastjóri framselja eignirnar til ríkisins sem skal ráðstafa þeim 
til verkefna sambærilegum þeim sem kveðið er á um í samþykktum félagsins."

SL telur rétt að bæta inn í þessa grein ákvæði þess efnis að ef um er að ræða slit á félagi sem er aðili 
að landssamtökum skuli eignir þess renna til viðkomandi landssamtaka, hafi þær ekki verið nýttar á 
þann hátt sem samþykktir félagsins kveða á um.

Virðingafvllst.
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