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Efni: Félög til aimannaheiila - 785. mál 149. Iþ.

Vísað er til tölvupósts nefndasviðs Alþingis dags. 12. apríl sl. þar sem frumvarp til 
laga um ofangreint efni var sent til umsagnar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Sambandið veitti umsögn um frumvarp sama efnis á 145. löggjafarþingi þar sem 
mælt var með því að máiið fengi afgreiðslu, enda væri fyllsta tilefni til þess að setja 
almenn lög um félagasamtök sem starfa að málefnum tii almannaheílla.

Fyrirliggjandi frumvarp hefur greinilega farið í gegnum frekari vinnslu og verður að 
telja að málið liggi nú fyrir vel undirbúið. Sambandið telur þó að taka hefði mátt 
meira tiliit til ábendingar í fyrri umsögn þess, þar sem kallað var eftir því að 
lagaramminn styddi betur við faglega rýni á gögn þeirra félaga sem óska eftir 
skráningu í almannaheillafélagaskrá.

Ábendingin byggir á sjónarmiðum sem leiða af sérstöðu þeirra félaga, sem hér eiga 
í hiut og greinir þau m.a. frá almennum fjárhagslegum félögum. Sérstaðan birtist í 
því að tilgangur almannaheiilafélags snýr ekki inn á við að félagsmönnum heldur að 
því að efla afmörkuð málefni til almannaheilla. Ráðgert er skv. 2. gr. frumvarpsins 
að ríki, sveitarféiög, opinberar stofnanir og lögaðilar sem eru í meirihlutaeigu hins 
opinbera geti gert það að skilyrði fyrir styrkjum, rekstrarsamningum og opinberum 
leyfum til félaga til almannaheilla að þau séu skráð í almannaheillafélagaskrá.

Frumvarpið felur ríkisskattstjóra að vera það stjórnvald sem fer með skráningar, en 
töiuverð ábyrgð fylgir þeim gjörningi eins og refsiákvæði frumvarpsins bera með 
sér. Til þess að tryggja að þekking sé til staðar hjá skráningarstjórnvaldinu leggur 
sambandið til að við 5. gr. frumvarpsins verði bætt nýrri málsgrein svohljóðandi:

Tilgangi félags, skv. 2. tölul. 1. mgr. skal lýst með beinni tilvísun til þeirra 
málefna sem ætiunin er að efla. Skráningarstjórnvaldi sbr. 28. gr. er heimilt að 
óska eftir nánari gögnum frá umsækjanda varðandi fyrirætlanir áformaðs eða 
þegar stofnaðs féiags um starf í þágu almannaheilla.

Tekið skal fram að þessi tillaga felur eingöngu í sér útfærslu á hefðbundnu 
lögmætiseftirliti eins og það hefur verið skilgreint í íslenskum stjórnsýslurétti. Ekki 
felst í henni að skráningarstjórnvald fari að skipta sér af innri málefnum félags, 
enda samrýmist það vart 74. gr. stjórnarskrárinnar. Sambandið telur hins vegar að 
tillagan sé til þess fallin að styðja við annað eftirlit sem fram fer með faglegri 
starfsemi, t.d. með þjónustu- og rekstraraðilum í þjónustu við fatlað fólk.
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Eins og fram kemur í tillögunni hér að ofan myndi rýni á tilgang félags bæði fara 
fram þegar skráningar er fyrst óskað sem og þegar endurskoðun á sér stað á 
tilgangsákvæði í samþykktum þegar starfandi félags.

Sé breytingu á tilgangi hafnað gæti það leitt til slita félagsins sbr. VII. kafla 
frumvarpsins, en í 25. gr. þess kemur fram að ráðherra dómsmála, ríkissaksóknari 
eða félagsmaður, geta krafist þess fyrir héraðsdómi að félaginu verði slitið með 
dómi hafi félagið brotið gegn lögum eða skilgreindum tilgangi samkvæmt 
samþykktum.

Með vísan til þess sem áður segir um sérstöðu félaga til almannaheilla og ákvæða 2. 
gr. frv. um að opinberir aðilar geti gert skráningu að skilyrði fyrir styrkjum, 
samningum og opinberum leyfum, vaknar sú spurning hvort ekki sé rökrétt að fleiri 
aðilar geti krafist þess að félagi til almannaheilla sé slitið. í því samhengi mætti 
hugsanlega taka fram í frv. að opinberir aðilar í skilningi 2. gr. geti farið fram á slit 
félags til almannaheilla ef þeir vita af ólöglegri starfsemi eða brotum gegn 
tilgreindum tilgangi félags. Heimild í þessa veru myndi að mati sambandsins styðja 
við annað faglegt eftirlit sem fram fer af hálfu opinberra aðila lögum samkvæmt.
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