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Nefndasvið Alþingis 
Efnahags- og viðskiptanefnd

Reykjavík, 15. september 2016

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) hefur móttekið erindi Nefndasviðs Alþingis þar sem 
óskað er eftir umsögn ÍSÍ á frumvarpi til laga um félagasamtök til almannaheilla, 779. mál. 
Erindið barst ÍSÍ 25. ágúst síðastliðinn og frestur var gefinn til 2. september til að skila inn 
umsögn um frumvarpið.

ÍSÍ telur almennt séð jákvætt að settur sé lagarammi fyrir félagasamtök til almannaheilla. Hins 
vegar ætti það að gerast þannig að þeir aðilar sem mesta hagsmuni hafa af slíkri lagasetningu 
taki þátt í formlegu umsagnarferli meðan unnið er að frumvarpi að slíkum lögum. ÍSÍ lýsir yfir 
undrun sinni á því að ekki hafi verið haft samráð við ÍSÍ við undirbúning og gerð þessa 
frumvarps þar sem innan vébanda samtakanna eru mörg hundruð félaga og deildir þeirra (yfir 
1000 einingar), sérsambönd og héraðssambönd, sem munu falla undir lögin sbr. ákvæði 1. gr. 
og athugasemdir við þá grein. Telur ÍSÍ að undirbúningur frumvarpsins sé að þessu leyti 
ófullnægjandi og nauðsynlegt sé að hefja þetta formlega umsagnarferli nú þegar með atbeina 
efnahags- og viðskiptanefndar eða þá að þeir sem unnu að samningu frumvarpsins taki það til 
frekari vinnslu.

Í samtökum sem mönnuð eru af sjálfboðaliðum þá þarf rúman tíma til að fjalla um mikilvæg 
málefni eins og þetta frumvarp sannarlega er. Fyrir samtök eins og ÍSÍ sem kemur fram fyrir 
mjög marga aðila er einnig nauðsynlegt að geta haft samráð áður en umsagnir eru settar fram.

ÍSÍ telur því nauðsynlegt að gefa þessu máli mun rýmri tíma í afgreiðslu eða a.m.k. 2 -3 
mánuði þannig að hagsmunaaðilar geti undirbúið og sett fram sín sjónarmið. Er því óskað 
eftir að það rými verði skapað.

Forsvarsmenn ÍSÍ munu mæta til fundar við efnahags- og viðskiptanefnd verði eftir því óskað.

Virðingarfyllst,
ÍÞRÓTTA- OG ÓLYMPÍUSAMBAND ÍSLANDS

Lárus L. Blöndal 
Forseti
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