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Stjórn Almannaheilla, samtaka þriðja geirans, hvetur þingmenn til að afgreiða frumvarp til laga um
félagasamtök til almannaheilla nú á haustþingi til hagsbóta fyrir samfélagið allt.
Allt frá haustinu 2012 hefur frumvarp til laga um félagasamtök til almannaheilla verið í undirbúningi
af hálfu atvinnu- og nýsköpunarráðherra. Nú snemmsumars var frumvarpið birt á vef ráðuneytisins
og óskað umsagna.
Eitt af meginmarkmiðum Almannaheilla er að starfssemi frjálsra félagasamtaka, sem vinna að heill
almennings án hagnaðarsjónarmiða, verði settur skýr lagarammi. Með því að setja skilyrði í lögum
fyrir því að slík félög geti notið ýmissa réttinda og borið skyldur er leitast við að tryggja almenningi
að félög og félagasamtök sem njóta stuðnings eða fyrirgreiðslu séu traustsins verð.
Félög í þriðja geiranum fá með lagasetningunni viðmið um góða stjórnarhætti sem gera þau betur
í stakk búin til að sinna hlutverkum sínum. Nauðsynlegt er að lagasetningunni fylgi breytingar á
skattalegu umhverfi sem koma til góða félögum sem uppfylla skilyrði laganna og ekki síður
einstaklingum og fyrirtækjum sem leggja af mörkum til starfsemi þeirra.
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Almannaheill, samtök þriðja geirans voru stofnuð árið 2008 og eru samstarfsvettvangur félaga og
sjálfseignarstofnana sem vinna að almannaheill á Íslandi. Tilgangur félagsins er að styrkja stöðu
þriðja geirans í samfélaginu, stuðla að bættu rekstrarumhverfi hans og faglegum vinnubrögðum.
Almannaheill er vaxandi félag og núverandi félagar eru : ADHD samtökin, Barnaheill,
Blindrafélagið, Bandalag íslenskra skáta, Einstök börn, Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs,
Heimili og skóli, Hjartavernd, Hjálparstarf kirkjunnar, Krabbameinsfélagið, Kvenréttindafélag
Íslands, Kvenfélagasamband Íslands, Landvernd, Landssamband eldri borgara, Landssamtökin
Geðhjálp, Landssamtökin Þroskahjálp, Neytendasamtökin, SÁÁ, Samtök sparifjáreigenda,
Skógræktarfélag Íslands, Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, Styrktarfélag lamaðra og
fatlaðra, Ungmennafélag Íslands – UMFÍ, Umhyggja , Vinir Vatnajökuls, Öryrkjabandalag Íslands

