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Umsögn Rauða krossins á íslandi
um

frumvarp til laga um félagasamtök til almannaheilla 
145. löggjafarþing 

Þingskjal 1323 -  779. mál

Rauði krossinn á íslandi fagnar því að nú liggi fyrir frumvarp til laga um félagasamtök til 
almannaheilla og styður þá hugmyndafræði að mikilvægt sé að settur sé lagarammi um frjáls 
félagasamtök sem starfa að almannaheillum.

Félagið leggur þó ríka áherslu á að lög sem slík hefti ekki félagafrelsi sem varðveitt er í 
stjórnarskrá og að þau gangi ekki gegn ríkjandi hefðum og venjum í lýðræðislega uppbyggðum 
félagasamtökum. Það er mat félagsins að í fyrirliggjandi frumvarpi séu ákvæði sem bæði verði 
að teljast nokkuð íþyngjandi fyrir frjáls félagasamtök sem starfa að almannaheillum auk 
nokkurra ákvæða sem ganga gegn ríkjandi hefðum og venjum í lýðræðislega uppbyggðum 
félagasamtökum.

Við yfirferð frumvarpsins hafði Rauði krossinn til hliðsjónar grundvallarmarkmið 
hreyfingarinnar, einkum þau erfjalla um sjálfstæði, sjálfboðna þjónustu og alheimshreyfingu. 
Ábendingar og athugasemdir félagsins miða að úrbótum í þágu þeirra félaga sem starfa að 
almannaheillum og gera þeim kleift að starfa áfram á grundvelli félagafrelsi og þeim hefðum 
og venjum sem tíðkast í lýðræðislega uppbyggðum félagasamtökum.

Almennar athugasemdir

Frumvapið í heild sinni leggur drög að lágmarks ramma utan um starfsemi félagasamtaka til 
almannaheilla og byggir hann á lýðræðislegri uppbyggingu og því ber að fagna. Jafnfram telur 
Rauði krossinn afar ánægjulegt að fjallað sé um vanhæfi og takmarkanir settar á endurgjaldi 
til stjórnenda og endkurskoðenda félaga. Rauði krossinn telur þó mikilvægt að enn skýrar sé 
kveðið á um það að félög sem falla undir lögin skulu ekki vera rekin í ágóðaskyni fyrir 
félagsmenn eða stjórnendur og að allur hagnaður sem kann að hjótast af starfsemi félagsins 
renni aftur beint í sjóði þess.

Þá telur félagið að ákveðin orðskýring fylgi með orðinu þátttakandi sem víða kemur fram í 
frumvarpinu. Samkvæmt frumvarpinu hafa þátttakendum í félagasamtökum til almannaheilla 
talsverð völd en óljóst er hvort umræði að eingöngu sé átt við félagsmenn eða hvort til 
þátttakanda geti einnigtalist sjálfboðaliðar sem af einhverjum ástæðum eru ekki félagsmenn, 
skjólstæðingar félags eða aðrir hugsanlegir hagsmunaraðilar sem á einhvern hátt koma að 
starfsemi félagsins sem þátttakendur.

Loks leggur Rauði krossinn áherslu á að skýrt sé skilgreing hvaða félagasamtök geti talist til 
almannaheilla og hvaða viðmið liggi að baki við mat á því hvaða félög geti skráð sig sem 
félagasamtök til almannaheilla. Gagnsæi í mati á hvaða félög falla í þennan flokk er grunn atriði 
í því að félög geti ákveðið undir hvaða félagaformi þau skrái sigtil fyrirtækjaskrár. mannaheilla.



Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins

II.kafli 
Stofnun félags

5.gr.
I d.lið 5.gr. kemur fram að þátttakendum sé skylt að greiða félagsgjald eða önnur gjöld til 
félagsins. Verður þetta ákvæði að teljast íþyngjandi fyrir félög sem af einhverjum ástæðum 
kunna að vilja sleppa félögsgjöldum eða undanþyggja ákveðna þátttakendur frá greiðslu 
félaga. Betur færi að taka fram að þátttakendum væri skylst að greiða félagsgjödl eða önnur 
gjöld til félags nema annað komi fram í samþykktum félagsins.

III.kafli 
Félagsaðild

8.gr.
Flér eru félögum settar fastar skorður um hvernig inngöngu félaga skuli háttað með skilyrðum 
sem koma fram í 2.ml. að umsókn um inngöngu skuli betrast til stjórnar. Betur færi að bæta 
hér við, rétt eins og kemur fram í 3. ml. að umsókn um inngöngu skuli berast til stjórnar nema 
annað sé tekið fram í samþykktum félagsins.

9.gr.
Það er mat Rauða krossins að þessi grein gæti orðið félagi íþyngjandi hafi hún nú þegar aðrar 
reglur um úrsögn félaga. Því færi betur að taka fram að úrsögn skuli fara fram samkvæmt því 
er fram kemur í greininni nema um annað sé kveðið á um í samþykktum félags.

ll.g r.
2.mgr. l l.g r . stangast á við samþykktir Rauða krossins á íslandi um meðferð brottvísana. 
Réttur félaga til að skjóta ákvörðun um brottvísun er til staðar en ekki er heimilt að skjóta 
ákvörðun til félagsfundar heldur skal ákvörðun skotið til stjórnar landsfélags Rauða krossins 
sem endanlega ákvörðun tekur. Leiðir þetta af uppbyggingu Rauða krossins á íslandi sem 
skiptist í deildir víðsvegar um landið og félagar eru ávallt félagar í einni af þeim deildum.

IV.kafli 
Ákvörðunartaka

16.gr.
í 2.ml. 3.mgr. kemur fram að stjórn skuli án tafar boða til auka aðalfundar berist krafa um að 
slíkur fundur sér haldin. Ákvæði þetta fer gegn ríkjandi venjum í félagasamtökum sem í lang 
flestum tilvikum tilgreina í samþykktum sínum innan hvaða tíma boða skal til auka aðalfundar 
liggi fyrir beiðni um slíkan fund. Bætta mætti því við 2.ml. að boðnun auka aðalfundar skuli 
vera án tafar eða samkvæmt þeim fresti sem kveðið er á um í samþykktum félags.

V.kafli 
Stjórnun félags

29.gr.



f l.ml., 4.mgr er kveðið á um að stjón skuli kjósa sér formann. í flestum frjálsum 
félagasamtökum sem hafa lýðræðislega uppbyggingu er formaður kosinn sérstaklega á 
aðalfundi en stjórn skiptir að öðru leiti með sér verkum. Með þessu ákvæði er því verulega 
þrengt að sjálfsákvörðunarrétti félaga um stjórnarkjör og raun vegið að lýðræðislegri 
uppbyggingu. Beturfæri að fram kæmi að formaður skuli kjörinn á aðalfundi nema kveðið sé 
á um val formanns með öðrum hætti í samþykktum félags.

Vlll.kafli
Skráning í almannaheillafélagaskrá 

42.gr.
2.mgr. 42.gr. kveður á að breytingar á samþykktum taki ekki gildi fyrr en við skráningu þeirra í 
skrá um almannaheillafélög. Telur Rauði krossinn þessa grein íþyngjandi og gegn þeirri venju 
sem fyrir finnst í fjölda félaga að breytingar á samþykktum þess taki ýmist gildi strax og þær 
hafa verið samþykktar eða strax að loknum aðalfundi sem tekur ákvarðanir um breytingar á 
samþykktum.

Lokaorð
Rauði krossinn á íslandi er hér eftir sem hingað til reiðubúninn til frekar samstarfs og samvinnu 
og eru fulltrúar félagsins tilbúnir að hitta fulltrúa efnahags- og viðskiptanefndar til að reifa 
ofangreindar athugsemdir, ábendingar og tillögur félagsins frekar.


