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Um sögn um frumvarp til laga um félög til almannaheilla -181. mál, þskj. 182

Vísað er til tölvupósts sem barst 18. október 2019 þar sem gefinn er kostur á að veita 
um sögn um ofangreint frumvarp.

Með frumvarpinu er lagt til að sett verði heildarlög um félög til almannaheilla sem 
samkvæmt frumvarpinu eru félög sem stofnað er til eða starfrækt eru í þeim 
tilgangi að efla afmörkuð málefni til almannaheilla samkvæmt samþykktum.

Þá kemur fram að þau almennu félagasamtök sem skráð eru í fyrirtækjaskrá við 
gildistöku laganna geta að uppfylltum skilyrðum farið fram á að breyta skráningu 
yfir í almannaheillafélagaskrá.

í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að ákveðið hefði verið að bíða með 
endurskoðun á lögum um sjálfseignastofnanir sem stunda atvinnurekstur og lögum 
um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Ríkisendurskoðun fagnar frumvarpinu og telur að það verði til að styrkja alla 
umgjörð um félög þau sem frumvarpið tekur til. Jafnframt er vakin athygli á 
mögulegri skörun við þá sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri 
skipulagsskrá og heyra undir lög nr. 19/1988. Hið sama á við um lög um 
sjálfseignastofnanir sem stunda atvinnustarfsemi sbr. lög nr. 33/1999.

í þessu sambandi má benda á að bæði lög nr. 19/1988 og lög nr. 33/1999 kveða á  

um eftirlit með ársreikningaskilum þeirra aðila sem undir lögin falla. í því frumvarpi 
sem hér er til umsagnar er eingöngu kveðið á um að birta skuli ársreikning á 
heimasíðu viðkomandi félags eða opinberlega með sambærilegum hætti. Þannig er 
ekki gert ráð fýrir því að umrædd félög þurfi að skila ársreikningnum eða sæta 
eftirliti með rekstri sínum til óháðs aðila. Vægari kröfur virðast þannig gerðar til
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þeirra félaga sem undir þessi lög myndu falla en til þeirra sem falla undir lög nr. 
19/1988 og lög nr. 33/1999. Ríkisendurskoðun telur að þetta atriði þurfi frekari 
skoðun m.a. með tilliti til þess sem boðað er í greinargerð um skattafslátt til þeirra 
sem láti fjármuni renna til almannaheillafélaga.

Að öðru leyti eru ekki gerðar athugasemdir við frumvarpið.


