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Umsögn Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) um frumvarp til laga um félög til almannaheilla, 
181. mál

Vísað er til fyrri umsagnar Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) frá 21. maí sl. um frumvarpið (785. 
mál).

ÍSÍ leggst gegn frumvarpi þessu, sem sýnist vera ætlað að bregðast við vanda sem er 
íþróttahreyfingunni óviðkomandi.

Málefni hreyfingarinnar eru undir góðri stjórn ÍSÍ. Hefur sambandið yfir að ráða margvíslegum 
úrræðum til að bregðast við áskorunum eða ágreiningsmálum sem upp kunnu að koma í hreyfingunni 
og má hér nefna dómstólakerfi hreyfingarinnar. Íþróttahreyfingin er hins vegar stærst allra þeirra 
samtaka sem falla undir frumvarpið. Innan ÍSÍ eru 33 sérsambönd, 25 íþróttahéruð, 416 íþróttafélög, 
864 deildir, sem flestar eru með eigin kennitölu, eða alls 1.337 eininar með ríflega 95 þúsund iðkendur 
og 202 þúsund félaga (og þá er hver kennitala aðeins talin einu sinni). Félögin sem um ræðir starfa eftir 
reglum sem þau hafa sett sér í samræmi við lög ÍSÍ og það regluverk sem starfsemin byggir á. Því veldur 
skortur á samráði við ÍSÍ við vinnslu frumvarpsins verulegum vonbrigðum. Af því leiðir að þær 
breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru gerðar án samráðs, skýringa eða upplýsinga um hvaða 
nauðsyn til breytinga knýr málið áfram hvað íþróttahreyfinguna varðar.

Með frumvarpinu er vegið að grundvelli íþróttahreyfingarinnar, litið fram hjá ríku sjálfstæði hennar og 
forræði eigin málefna. Í því samhengi er vakin athygli á að sum ákvæði frumvarpsins virðast fela í sér 
íþyngjandi ákvæði fyrir hreyfinguna án þess að skýring hafi komið fram um nauðsyn þess. Hins vegar 
nær regluverk ÍSÍ yfir öll álitaefni sem snúa að hreyfingunni og starfsemi hennar, sem er borin uppi að 
meginstefnu til af sjálfboðaliðum. Aukið eftirlit með þeim þáttum sem boðað hefur verið með 
frumvarpinu mun fyrirsjáanlega hafa í för með sér aukinn kostnað og vinnu fyrir sjálfboðaliða innan 
íþróttahreyfingarinnar sem hafa í gegnum tíðina byggt upp blómlegt íþróttastarf á heimsmælikvarða.

Íþróttahreyfingin hefur ætíð sýnt ábyrgð og haft öflugt eftirlit með lögum og reglum innan 
hreyfingarinnar. Ekkert íþrótta- eða ungmennafélag er tekið inn í hreyfinguna án þess að ÍSÍ yfirfari og 
staðfesti lög þess. Allar breytingar á lögum þarf að leggja fyrir ÍSÍ til staðfestingar. ÍSÍ er falið það 
hlutverk í lögum að vera viðurkenndur aðili alþjóðlegra hreyfinga og er því bundin af 
alþjóðasamþykktum og sáttmálum. Þá hefur ÍSÍ ríkt eftirlitshlutverk að þeir sáttmálar séu virtir og 
viðurkenndir innan hreyfingarinnar. Fylgst er vel með öllu regluverki ÍSÍ af hálfu 
Alþjóðaólympíunefndarinnar enda fellur starfsemi ÍSÍ undir Ólympíusáttmálann. Allt regluverk 
hreyfingarinnar er því undir nánu eftirliti og í stanslausri endurskoðun.

Það vekur upp spurningar hvaða tilgangi það þjóni að setja eigi löggjöf um íþróttasambönd og félög 
þegar engin þörf hefur verið talin á slíkri löggjöf í Danmörku, Noregi eða Svíþjóð sem byggja á 
félagaréttarlegu frelsi til stofnunar almennra félaga. Landssamböndin þar eru æðsti aðili íþróttastarfs 
í landinu.
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Þau sjá um að setja regluverk og að fylgja því eftir ásamt því að hafa óháða úrskurðaraðila innan 
íþróttahreyfingarinnar eða dómstólakerfi til að leysa úr þeim ágreiningi sem upp kemur varðandi 
málefni íþróttahreyfingarinnar. Á Norðurlöndunum byggir félagaréttur á þeirri grundvallarreglu að 
almenn félög hafi sjálfsákvörðunarrétt eða rétt til að setja sér eigin lög með samþykktum sínum 
innbyrðis.

Í Danmörku eru engin lög um almenn félög sem mæla fyrir um starfsemi þeirra þeirra, uppbyggingu 
eða skipulag. Í stað slíks regluverks byggja almenn félög, þar á meðal íþróttafélög, skipulag sitt og 
stjórnun á sínum eigin samþykktum og meginreglum sem m.a. byggja á venju og má lesa úr fordæmum 
dómstóla. Danmörk er þó ávallt umvafin landslögum sem hafa áhrif inn í hreyfingarnar. Svo dæmi sé 
nefnt eru íþróttahreyfingar ekki undanskildar samkeppnislögum, hegningarlögum eða jafnvel 
umferðarlögum ef það kæmi til álita. Einnig uppfylla dönsk félög eða sambönd sem taka við almannafé 
almennar reglur sem settar eru varðandi fjárreiður, bókhald o.s.frv. en reglurnar koma þá frá þeim 
aðilum sem leggja þeim fé án þess þó að vera fest í landslög.
Í Svíþjóð er þetta með sama hætti og í Danmörku en í þeim er ekki er að finna neina almenna löggjöf 
um almenn félög sem íþróttahreyfingin fellur undir. Þó svo að sænsk félög og sambönd taki við 
opinberu fé hefur regluverk verið byggt upp af þeim sjálfum á sjálfsákvörðunarréttargrundvelli. 
Grundvallarreglan er sú sama og í dönskum lögum og eru sænskar íþróttahreyfingar eru ekki 
sérstaklega undaþegnar landslögum eins og að framan er rakið varðandi dönsk sambönd.
Í Noregi byggja almenn félög á samþykktum sínum og geta fengið skráningu í fyrirtækjaskrá eða 
sambærilega skráningu með því að senda yfirlýsingu og samþykktir og eru þá orðnir fullgildir lögaðilar. 
Ekki er mælt fyrir um frekari skilyrði og byggir uppbygging íþróttafélaga að meginefni til á meginreglum 
norsks réttar og venjum.

Íþróttahreyfingin byggir alla sína starfsemi á sjálfsákvörðunarrétti sem er viðurkenndur bæði í Evrópu 
og í alþjóðarétti. Með því að fella ÍSÍ og önnur íþróttafélög undir lög verður ávallt að gæta varkárni. 
Séu atriði vanhugsuð eða þrengri stakkur sniðinn að íþróttahreyfingunni getur það skapað réttaróvissu 
um sjálfsákvörðunarrétt íþróttahreyfingar. Með áætluðum breytingum er auk þess fyrirséð að breyta 
þurfi lögum fjölda félaga, sem kostar mikla vinnu ásamt því að það gæti tekið mörg ár. Íþróttahreyfingin 
þurfti að fara í slíka endurskoðun í kjölfar þeirra breytinga sem urðu við sameiningu ÍSÍ og 
Ólympíunefndar Íslands árið 1997 og var það afar tímafrekt, krefjandi og kostnaðarsamt verkefni. 
Engin þörf er á að fara í slíkar breytingar að nýju.

ÍSÍ ítrekar, með umsögn þessari, að sambandið getur ekki fallist á að íþróttahreyfingin verði felld undir 
þær reglur sem frumvarpið boðar og telur réttast og eðlilegast að henni verði haldið utan við gildissvið 
þess.
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