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Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík.

Reykjavík 21. maí 2019

Umsögn Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) um frumvarp til laga um félög til almannaheilla, 
149. löggjafarþing, þingskjal 1245, 785. mál

Með bréfi dags. 12. apríl sl. var ISI gefinn kostur á að gera athugasemdir við framangreint 
frumvarp, sem ætlað er að taka með heildstæðum hætti til allra félaga til almannaheilla. 
Kemur fram í frumvarpinu að vinna við frumvarpið eigi rætur að rekja til frumkvæðis 
Almannaheilla -  samtaka þriðja geirans og undirbúningsstarfs á vegum félags- og 
tryggingamálaráðuneytisins, m.a. vinnunefndar sem ætlað var að kanna hvort ástæða væri til 
að setja lagaákvæði um almannaheillasamtök. Nánar segir í greinargerð með frumvarpinu að 
nefnd félags- og tryggingarmálaráðherra hafi komist að þeirri niðurstöðu að veigamikil rök 
hnigu til þess að sett yrðu sérstök lög um félagasamtök með hliðsjón af núverandi laga- og 
rekstrarumhverfi félagasamtaka eða almennra félaga. Ennfremur kemur fram í greinargerðinni 
að í skýrslu nefndarinnar hafi verið talin upp, í nokkrum liðum, rök fyrir niðurstöðu 
nefndarinnar, m.a. hafi þar verið nefnd vandamál tengd því að félög fái greiðslur frá ríki og 
sveitarfélögum, að um frjáls félagasamtök gildi engin heildarlög eins og um flest önnur 
félagaform. og þannig gildi ekki reglur um skuldbindingarhæfi, ábyrgð stjórnar á fjárreiðum, 
skaðabótaábyrgð og vanhæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra.

Áður en lengra er haldið skal tekið fram að þetta á ekki við um íþróttahreyfinguna enda starfar 
hún öll eftir laga og regluverki ÍSÍ sem hreyfingin hefur sett sér og fylgt í áranna rás. Einnig er 
ólympíuhluti hreyfingarinnar bundinn af Ólympíusáttmálanum og sérsambönd, félög og deildir 
af reglum alþjóðlegra sérsambanda. Allt þetta regluverk er undir nánu eftirliti og sætir 
stanslausri endurskoðun.

Í frumvarpinu eru lagðar til reglur sem gilda eiga um rekstrarfyrirkomulag félaga sem falla 
undir lögin. Má þar nefna reglur um ýmis atriði varðandi stjórnun félaga, ákvarðanatöku og slit 
þeirra. Þá er segir í 2. gr. frumvarpsins að ríkið, sveitarfélög, opinberar stofnanir og lögaðilar 
sem eru í meirihlutaeigu hins opinbera geti gert að skilyrði fyrir styrkjum, rekstrarsamningum 
og opinberum leyfum til félaga til almannaheilla að þau séu skráð í almannaheillafélagaskrá. 
Þá kemur fram í athugasemdum um 1. gr. að þau málefni sem falli undir lögin verði að vera 
talin til einhverra þjóðþrifa, svo sem íþrótta- og mannræktarfélög, styrktarfélög sjúklinga, 
björgunar- og hjálparfélög, neytendafélög og menningarfélög.

Á engu stigi undirbúnings þessa máls hefur verið haft samráð við ÍSÍ um efni frumvarpsins eða 
þýðingu þess fyrir íþróttahreyfinguna. Kemur það á óvart þar sem fyrir liggur að það er samið 
á grundvelli skýrslu nefnda á vegum félags- og tryggingamálaráðherra sem og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðherra, og hefði því átt að gefast mörg tækifæri á að leita eftir
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afstöðu íþróttahreyfingarinnar við undirbúning frumvarpsins ef stjórnvöld hefðu hug á að fella 
íþróttahreyfinguna í heild sinni undir reglur þess.

Er í þessu samhengi er mikilvægt að skoða umfang þeirrar starfsemi sem fram fer á vegum 
íþróttahreyfingarinnar. Innan ÍSÍ eru 32 sérsambönd, 25 íþróttahéruð, 416 íþróttafélög, 864 
deildir, sem flestar eru með eigin kennitölu, eða alls 1.337 einingar með ríflega 95 þúsund 
iðkendur og 202 þúsund félaga (og þá er hver kennitala aðeins talin einu sinni) sem starfa eftir 
reglum sem þau hafa sett sér og í samræmi við lög ÍSÍ, og það regluverk sem starfsemin byggir 
á eins og að rakið var að framan. Starfið er borið uppi af þúsundum sjálfboðaliða á öllu landinu. 
Innan hreyfingarinnar er virkt dómstólakerfi þar sem leyst er úr ágreiningsefnum sem spretta 
upp innan hennar. Það er því ljóst að þessi fyrirhugaða lagasetning mun hafa mikil áhrif á lög 
og/eða samþykktir á annað þúsund eininga innan íþróttahreyfingarinnar ef hún fellur undir 
þessi lög. Það er ekki alveg einfalt verkefni að gera þær breytingar þó þær færu ekki í bága 
við núverandi reglur sem margar hverjar byggja á alþjóðlegum skuldbindingum.

Án þess að ítarlega sé fjallað um einstaka reglur frumvarpsins má hér þó nefna að tiltölulega 
strangar reglur gilda um hlutgengi íþróttamanna innan hreyfingarinnar, sem falla illa að 8. gr. 
frumvarpsins. Þá eru einnig greinargóðar reglur um ákvarðanatöku innan 
íþróttahreyfingarinnar um þátttöku í stjórnun félaga, sem og kosningu á þingum ÍSÍ og efni 
þeirra funda. Verður ekki séð hvernig þær reglur falli að IV. kafla frumvarpsins. Fleira mætti 
telja til, en þessi dæmi sýna algeran skort á samráði við íþróttahreyfinguna við gerð 
frumvarpsins, hefði ætlun frumvarpshöfunda verið sú að fella íþróttahreyfinguna undir efni 
þess. Það er vel skiljanlegt sjónarmið að setja ramma utan um starfsemi af því tagi sem 
frumvarpið fjallar um. Það hefði hins vegar verið eðlilegt að skoða íþróttahreyfinguna 
sérstaklega í ljósi umfangs hennar og þess viðamikla regluverks sem um hana gildir og fjölda 
eininga sem starfsemin byggir á.

Sjálfsákvörðunarréttur (sjálfstæði) íþróttahreyfingarinnar er almennt viðurkenndur meðal 
þjóða heims þó eðlilega sé það innan ákveðins ramma. Má hér vísa til Ólympíusáttmálans sem 
settur var fyrst árið 1949, en í núgildandi sáttmála frá 9. október 2018 segir í 5. tölulið 2. gr., 
að hlutverk IOC (Alþjóðaólympíu-nefndarinnar) sé m.a. að ,,take action to strengthen the unity 
of the Olympic Movement, to protect its independence, to maintain and promote its political 
neutrality and to preserve the autonomy of sport." I þessum tilvitnuðu orðum felst það 
grunnstef alls íþróttastarfs að Ólympíusambönd séu sjálfstæð og þeim falinn 
sjálfsákvörðunarréttur um eigin málefni. Hér má einnig vísa til Nice-yfirlýsingarinnar sem tók 
gildi 2003 þar sem lýst er yfir stuðningi við sjálfstæði íþróttahreyfinga og rétt þeirra til að 
skipuleggja sig með viðeigandi stjórnskipulagi, sbr. einnig hvítbók framkvæmdastjórnar ESB 
um íþróttir frá 2007.

Íþróttahreyfingar hafa frá upphafi stefnt að því að ráða málefnum sínum sjálfar. Byggist það á 
því að íþróttir eru sjálfsprottnar en ekki tilkomnar vegna ákvarðana stjórnvalda og hefur 
íþróttahreyfingum t.a.m. í Evrópu almennt verið gefið svigrúm til sjálfsákvörðunarréttar um
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eigin málefni, m.a. til að byggja upp sitt eigið kerfi og setja reglur um stjórnarhætti innan þeirra 
svo lengi sem reglur landsréttar og evrópuréttar séu virtar. Í því felst einnig að stjórnvöld verði 
að bera virðingu fyrir sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétti íþróttahreyfinga.

Með því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar er stigið það skref að setja ítarlegar reglur um 
stjórnun félaga til almannaheilla og íþróttahreyfingin í heild sinni felld þar undir að því er 
virðist, án þess að samráð hafi verið haft við hreyfinguna, reglur hreyfingarinnar skoðaðar eða 
almenn starfsskilyrði eins og að framan var rakið.

ÍSÍ getur því ekki fallist á að þannig að íþróttahreyfingin verði felld undir þær reglur sem 
frumvarpið boðar og telur réttast og eðlilegast að henni verði haldið utan við gildissvið þess.

Virðingarfyllst,

ÍÞRÓTTA- OG ÓLYMPÍUSAMBAND ÍSLANDS

forseti framkvæmdastjóri
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