
O a l m a n n a h e i l l
s a m t ö k  þ r i ð j a  g e i r a n s

Frumvarp um félög til almannaheilla (182)
Umsögn Almannaheilla

Almannaheill, samtök þriðja geirans, mæla eindregið með samþykkt stjórnarfrumvarps um félög til 
almannaheilla.

Samtökin vísa í fyrri umsögn sína um sama mál frá síðasta þingi og einnig til minnisblaðs stjórnar 
Almannaheilla sem lagt var fram við umfjöllun um málið á fundi efnahags- og viðskiptanefndar alþingis í 
maí s.l.

Almannaheill hafa allt frá stofnun samtakanna hvatt til þess að lagarammi utan um starf frjálsra 
félagasamtaka og sjálfseignarstofnana sem vinna að almannaheill verði styrktur. Samtökin áttu aðild að 
ráðherraskipaðri nefnd sem kannaði þörf fyrir lagsetningu í þessu skyni á árinu 2010, en nefndin lagði 
einmitt til að lög af því tagi sem hér er gerð tillaga um yrðu sett. Eins og fram kemur í greinargerð 
frumvarpsins sem nú liggur fyrir hafa Almannaheill á undanförnum árum tekið þátt í samráði við 
stjórnvöld við undirbúning frumvarpsins.

Almannaheillasamtök gegna fjölbreyttu hlutverki við lausn á samfélagslegum viðfangsefnum í landinu. 
Þau hafa þá sérstöðu að starfa á lýðræðislegum grunni. Mörg þeirra hafa með höndum umtalsverðan 
rekstur. Það meginsjónarmið liggur til grundvallar stuðningi Almannaheilla við lagafrumvarpið er að 
eðlilegt sé að almannaheillasamtök eigi kost á vel skilgreindu rekstrarformi fyrir sína starfsemi; eðlilegt 
sé að með lögum séu skilgreind helstu réttindi og skyldur félaganna, stjórnenda þeirra og félagsmanna; 
einnig að með slíkum lögum séu lagðar línur um góða stjórnarhætti slíkra félaga, líkt og gert er varðandi 
önnur félagaform. Það er álit samtakanna að slíkur lagarammi auki trúverðugleika og traust félaganna í 
samfélaginu og stuðli að því að þau vinni að verkefnum sínum með sómasamlegum hætti.

Almannaheill hvetja efnahags- og viðskiptanefnd til þess að skoða sérstaklega hvort útfæra megi 19. gr. 
frumvarpsins um hæfi stjornarmanna með öðrum hætti sen gert er ráð fyrir, m.a. í því skyni að 
ungmenni eigi möguleika á að sitja í stjórn félaga til almannaheilla.

Þess skal að lokum getið að Almannaheill eru um þessar mundir regnhlífasamtök 34 
almannaheillasamtaka, sem sum hver samanstanda af mörgum undirfélögum og hafa innan sinna 
vébanda samtals á annað hundrað þúsund félagsmanna.
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