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Inngangur 
 

Markmiðið með þessari rannsókn er að sýna hvernig félagasamtökum er stjórnað. 

Kynnt verður hvernig félagasamtök verða til og gerður samanburður á einka- og 

opinbera geiranum og síðan þriðja geiranum sem almenn félög og félagasamtök 

flokkast undir. Til að fá raunverulega innsýn í það hverjir taka ákvarðanir og hvar 

ábyrgð á ákvarðanatöku liggur, hvernig daglegum rekstri er stjórnað, voru tvö öflug 

félagasamtök hér á landi sérstaklega valin til skoðunar. Fyrir valinu urðu 

Krabbameinsfélag Íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörg. Leitað var til 

framkvæmdastjóra Slysavarnafélagsins og forstjóra Krabbameinsfélagsins sem 

samþykktu að veita viðtal. Spurningar viðtala vörðuðu stjórnskipulag, stefnumótun, 

markmið og árangur að settum markmiðum. Einnig var spurt um samskipti 

félaganna við stjórnvöld og hver munurinn væri á því að reka félagasamtök eða 

opinbera stofnun. 

Rannsóknin leiddi í ljós að á aðalfundum/landsþingum samtakanna, þar sem 

fulltrúar allra aðildarfélaganna hafa sína fulltrúa og hafa atkvæðisrétt, fara fram 

veigamestu ákvarðanir félaganna. Á aðalfundunum/landsþingunum eru 

fjárhagsáætlanir samþykktar, kosin er stjórn og aðrar mikilvægar ákvarðanir teknar. 

Stjórnir félaganna hafa aðeins umboð til að fylgja eftir ákvörðunum 

aðalfunda/landsþinga.  

Samtökin sem voru til skoðunar í þessari rannsókn, höfðu bæði farið á síðast 

liðnum árum í stefnumiðaða áætlanagerð og hafa unnið að því að ná markmiðum 

sínum. Sú vinna hefur í aðalatriðum gengið vel þótt þurft hafi að gera breytingar á 

upphaflegum áætlunum til þess að ná markmiðum. Bæði samtökin töldu að með því 

að starfa sem almenn félagasamtök í stað þess að vera opinber stofnum að allar 

ákvarðanir tækju minni tíma og þau hefðu meira frelsi til athafna.  

Farið er yfir helstu einkenni almennra félaga og félagasamtaka sem flokkast 

undir óarðsækna starfssemi sem telst til þriðja geirans og aðskilur þau frá opinbera- 

og einkageirunum. Starfsemi þriðja geirans hefur lítið verið skoðuð hér á landi en 

víða hefur orðið mikil vakning um geirann þar sem hann hefur vaxið og er orðinn 

umfangsmikill og alltaf að verða stærri hluti af hagkerfum. Þriðji geirinn gegnir 

margvíslegum hlutverkum, og um leið ólíkum hlutverkum, eftir starfsemi og 
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markmiðum félaganna. Almenn félagastarfsemi byggist í upphafi á frjálsri 

félagsaðild og ákvarðanataka því á almennri þátttöku félagsmanna. Markmið 

félaganna er að láta gott af sér leiða með t.d. með sjálfboðaliðsstörfum við 

velferðar- og mannúðarmál. Eftir því sem þau verða stærri verður starfsemi þeirra 

umfangsmeiri og flóknari. 

Rekstur félagasamtaka byggist oft upp á frjálsum framlögum, 

sjálfboðaliðstörfum ásamt styrkjum og þjónustusamningum við stjórnvöld. Eftir því 

sem starfsemi félagasamtaka verður umfangsmeiri því meiri kröfur eru gerðar til 

reksturs þeirra og reksturinn verður oft á tíðum sérhæfður. Innan starfseminnar eru 

launaðir starfsmenn og margir þeirra sérfræðingar í sínu starfi. Það er því ekki síður 

nauðsynlegt að halda rekstararkostnaði lágum til að geta skilað sem mestu til 

samfélagsins með starfsemi sinni. Það er ekki síður þörf fyrir að faglega sé staðið 

að rekstri félaga innan þriðja geirans þar sem metnaður stendur til að skila sem 

mestu til samfélagsins með starfseminni. 
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English summary 
 

The purpose of this research is to shed a light on the management of volunteer 

organizations. I will show the inception of these organizations and compare the 

private sector with government operations and finally compare those with the third 

sector encompassing private and volunteer organizations. For the purpose of 

obtaining actual image of who is making decisions and where responsibility for 

decision making lies and for day-to-day management I am looking at two major 

organizations, namely Krabbameinsfélag Íslands (Icelandic Cancer Society) and 

Slysavarnarfélagið Landsbjörg (National Rescue and Accident Prevention 

Organization). I interviewed the CEOs of both organizations primarily asking about 

management set-up, strategic planning, objectives and attainment of set goals. Also, 

I did enquire about their interaction with the government and the difference in 

managing volunteer organizations compared with government organizations. 

The research indicates that all major decision making takes place in annual 

general meetings where voting representatives of all the member clubs are present. 

Agenda for the meetings encompasses passing of budgets, voting a new or renewed 

management board, and other major decisions. The board is only authorized to put 

into effect the decisions of the annual meetings. 

The two organizations that I looked at had both prepared goal oriented 

planning during the last few years and have worked towards their defined 

objectives. In principle, they have been successful, however adjusting their original 

tactical plans. Both organizations were of the opinion, that operating as free 

volunteer organizations had considerable benefits over government organizations as 

all decisionmaking was easier providing more freedom for implementation of ideas. 

I will analyse the main criteria of volunteer organizations which can be categorized 

as non-profit organization within the third sector separating them from government 

and private sectors. Operation of the third sector has not been studied extensively in 

this country but abroad a great deal of analysis has taken place due to a rapid 

growth of this sector making it an increasingly bigger part of economic activities.. 

The third sector serves various functions both in terms of operations and objectives. 

Originally, the operations were based on voluntary participation of the members and 
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decision making a product of wide-ranging participation. The object of the 

organizations is to enhance public well-being by voluntary work in the field of 

welfare and humanitarian matters. With growth their operations become more 

complex and wide ranging. 

Volunteer operations are mostly financed by voluntary contributions, 

voluntary work as well as by grants and service contracts with the government. 

Progressively, as operations of volunteer organizations grow, more demands are 

made unto them, and operations become more specialized. The organizations has 

paid employees, many being specialists in their field. It is furthermore inherently 

important to keep operations cost low in order to be able to benefit society to the 

utmost.  It is therefore important to apply professional management within 

volunteer organizations where the objective is to maximize the benefits to society. 

 

 

Key words 
 

Management,  

non-profit management  

Organizations 

Organization structure, 

Strategic management,  

Strategic planning 

The third sector, 
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Frjáls félög og félagasamtök á Íslandi 
 

Frjáls félög og félagasamtök og ýmis sjálfboðaliðastörf hafa í gegnum árin og 

áratugi sinnt þjónustu og störfum sem snúa að velferðar- og mannúðarmálum. Þessi 

starfsemi hefur haft mikil áhrif á slík málefni á Íslandi. Þróun almennra 

sjálfboðaliðasamtaka á Íslandi hófst á seinni hluta 19. aldar. Fyrir þann tíma voru 

aðeins til félög sem voru einungis opin embættismönnum og yfirstéttarmönnum. 

Fyrstu almenningsfélögin má nefna Góðtemplararegluna, Samvinnuhreyfinguna, 

Ungmennafélagshreyfinguna, verkalýðshreyfinguna og kvenfélögin (Hrefna 

Róbertsdóttir, 1990; Guðmundur Jónsson, 2001). 

Vinna sjálfboðaliða sneri að mestu að málefnum góðgerðar- og líknarmála 

sem einkenndust af félags- og heilbrigðisþjónustu. Þar má nefna kvenréttindafélög, 

bindindisfélög, sjúkrasjóði og mannúðarfélög. Í lok 19. aldar og í byrjun þeirrar 20. 

voru stofnuð mörg félög sem unnu að félags- og heilbrigðismálum og ráku stofnanir 

og starfsemi til að sinna slíkum málum. Ríki og sveitarfélög styrktu mörg þeirra 

töluvert, bæði með með beinum framlögum eða ákveðnu kostnaðarhlutfalli. Mörg 

þessara félaga hafa flust til ríkis og sveitarfélaga (Guðný B. Eydal ofl.1997; Sigrún 

Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; Steinunn Hrafnsdóttir, 2004). 

Sum þessara félaga starfa ennþá og þar má helst nefna Kvenfélagið og 

góðgerðarfélagið Hringurinn og Thorvaldsensfélagið. Einnig má nefna 

Slysavarnafélögin, en það fyrsta sem stofnað var, heitir Björgunarfélag 

Vestmannaeyja og var stofnað árið 1918. (Slysavarnafélagið Landsbjörg, Félagið, 

e.d.). 

Árin 1984, 1990 og 1999 voru gerðar rannsóknir á vegum  

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands sem eru hluti af viðamiklum alþjóðlegum 

rannsóknum á lífsgildum þjóða (World Values Survey). Í rannsóknunum kemur 

fram hversu hátt hlutfall þjóðarinnar tekur þátt í félagsstörfum. Niðurstöður 

kannanna sýna að félagsaðild Íslendinga var að meðaltali 1,62 árið 1984, 1,85 árið 

1990 og 2,21 árið 1990. Flestir voru félagsmenn í þrótta- og tómstundafélögum 

næst hæst var hlutfall félagsmanna í góðgerðar- og líknarfélögum (Lífsgildiskönnun 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, 1999). Samkvæmt rannsóknum Steinunnar 

Hrafnsdóttur (2005, 2006a, 2006b) um þátttöku aðspurðra í sjálfboðaliðstörfum þá 
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voru um 40% þeirra sem höfðu starfað við góðgerðar- og líknarfélög, samtökum 

sjúklinga og aðstandenda þeirra og íþrótta- og foreldrafélög. 

Í rannsóknum Steinunnar Hrafnsdóttur árin 2005 og 2006 er hlutfall kvenna 

og karla svipað, meðal þeirra sem sögðust taka þátt sjálfboðaliðastörfum . Nokkur 

munur er á því hverskonar sjálfboðaliðastörfum kynin sinna. Niðurstaðan leiðir í 

ljós að fleiri karlar sinna stjórnunar- og nefndarstörfum hjá íþróttafélögum á meðan 

konur sinna meira sjálfboðaliðastörfum og starfa hjá góðgerðarfélögum. 

Rannsóknirnar sýna að það er aldursmunur á þeim sem sinna sjálfboðaliðastörfum 

þ.e. stærsti hópurinn er á aldrinum 35-44 ár. Einnig sýna rannsóknirnar fram á að 

hlutfall þeirra sem taka þátt í félagsstörfum er hæst hjá þeim sem eru með 

háskólapróf. Hins vegar er hlutfall þeirra sem eru einungis með grunnskólapróf 

lægst.  

Samkvæmt rannsóknum Ívars Jónssonar 2005 þá voru 18.958 óarðsækin 

félög skráð á Íslandi og undir flokknum önnur félög voru 18.538 þ.e. 420 

flokkuðust undir lífeyrissjóði, sparisjóði, samvinnufélög og sjálfseignastofnanir. Í 

rannsókninni eru teknar skattskyldar tekjur félaganna sem voru sóttar til 

ríkisskattstjóra og út frá þeim áætluð velta félaganna. Áætluð heildarvelta 

óóarðsækinna félaga árið 2005 nam 514.810.600.532,-kr eða um 46,7% af vergri 

landsframleiðslu og þar af 10.691.758.398,-kr. eða 1,1 hlutfall af vergri 

landsframleiðslu félaga í flokknum önnur félög. 

Mörg félög og félagasamtök innan þriðja geirans hér á landi eru með 

daglegan rekstur og launaða starfsmenn í vinnu sem sinna málefnum og 

samskiptum við félagsmenn, hagsmunaaðila, skjólstæðinga, stjórnvöld og erlenda 

aðila fyrir hönd viðkomandi starfsemi svo eitthvað sé nefnt. Rannsóknir sem voru 

gerðar í Bandaríkjunum á árunum 2000- 2010 á dreifingu vinnuafls eftir 

atvinnugreinum, þá er niðurstaðan að óarðsækni geirinn er orðinn þriðji stærsti 

atvinnurekandinn í Bandaríkjunum eða með 10,1% af atvinnumarkaðnum á eftir 

verslunar- og iðnaðarfyrirtækjum. Meginhluti starfsmanna óarðsækna geirans er vel 

menntað starfsfólk og starfa margir þeirra á einkasjúkrahúsum og sinna 

hjúkrunarstörfum. Einnig kom fram að í efnahagslægð síðustu ára þá fækkaði 

stöðugildum innan arðsækna geirans en á sama tíma fjölgaði þeim innan óarðsækna 

geirans (Johns Hopkins University, e.d.). 
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1. Einkenni óarðsækinna félaga 
 

1.1. Skipulagsheildir 
 

Skipulagsheildir má flokka í þrjá hópa þ.e. opinbera geirann, einkageirann og þriðja 

geirann. Undir þriðja geirann flokkast frjáls félög og félagasamtök ásamt 

sjálfseignastofnunum, lífeyrissjóðum, sparisjóðum. Opinberi geirinn og 

einkageirinn lúta beint eða óbeint stjórn hins opinbera eða fyrirtækja. Félög sem 

teljast til þriðja geirans eru skipulagsheildir sem hafa það ekki að markmiði sínu að 

skila hagnaði til eigenda sinna heldur er markmið þeirra jafnan tengt vinnu að 

mannúðarmálum. Þetta eru félög og félagasamtök sem starfa við sjálfboðaliðastörf 

en geta jafnframt verið stór og flókin alþjóðleg samtök. Aðild að félögunum er frjáls 

og sjálfboðaliðavinna er gjarnan skilgreind sem mikilvægur hluti að starfinu (Ómar 

H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2008 bls. 49-51).   

 

1.2. Einkenni reksturs óarðsækinna félaga 

 

Meginmunurinn á rekstri fyrirtækja og óarðsækinna félaga felst í því að stjórnendur 

í viðskipaheiminum taka mið af því að hagnast á rekstrinum á meðan stjórnendur 

óarðsækinna góðgerðafélaga þriðja geirans leitast við að gefa af sér til samfélagsins. 

Þar má nefna alþjóðasamtökin Salvation Army, the World Wildlife fund, Save the 

Children Foundation og Chicago´s La Rabida Hospital ásamt ABC barnahjálpinni 

sem hafa það að markmiðum sínum að veita aðstoð til fátækra. Meginmarkmið 

þessara samtaka er að láta gott af sér leiða. Það er mjög mikilvægt fyrir óarðsækin 

félög að skapa sér sérstöðu á starfsvettvangi og finna sér staðsetningu þar sem 

þeirra er þörf. Það er í höndum  stjórnendanna að byggja upp trúverðugleika og 

sérstöðu til að ná markmiðum félagsins og vinna að því að ná sem bestum árangri 

fyrir það sem félagið stendur fyrir (Richard L. Daft, bls.11). 

Félög og félagasamtök sem teljast til þriðja geirans eru stofnuð til að starfa 

að sameiginlegum áhugamálum og markmiðum en án fjárhagslegra 
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hagnaðarmarkmiða eru mörg og gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Undir 

þesskonar félagsstarfssemi teljast t.d. íþróttafélög, stjórnmálafélög, félög sem sinna 

menningu og listum, mannúðar-, velferðar- og líknarfélög, slysavarna- og 

björgunarsveitir, fræðslustofnanir, dvalarheimili, trúfélög og hagsmunasamtök í 

atvinnulífinu ásamt samvinnufélögum, lífeyrissjóðum og sparisjóðum (Jón 

Sigurðsson, 2011).  

 

1.3. Stofnun almennra félaga. 
 

Við stofnun almenns félags verður til skipulagsheild sem hefur samþykkt 

félagssamning. Einkenni almennra félaga er að félagsmenn sameinast um áhugamál 

eða skoðanir án þess að hafa fjárhagslegan tilgang. Stofnendur sem síðar teljast til 

félagsmanna, hafa sjálfstæði til að setja fram tilgang og markmið til að sinna 

ákveðinni starfsemi félagsins, reglur um ófjárhagslegan tilgang og stjórnskipulag og 

kjósa stjórn ásamt umboði og skyldum félagsmanna. Félagið tekur sitt eigið nafn 

sem starfar sjálfstætt, fær ákveðin réttindi og ber ákveðnar skyldur. 

Félagssamningurinn er í raun grundvallarlög félagsins og skipta miklu máli við mat 

á réttarstöðu félagsins. Samkvæmt 2. mgr. 33. gr. laga um meðferð einkamála þarf 

félag ekki að vera skráð til að öðlast rétthæfi. Aftur á móti gera skattalögin kröfu 

um að félag skuli vera skráð og greiða skatta og skyldur samkvæmt 5. tl. 2.gr. laga 

um skráð félög. Þar er átt við að félag geti átt í viðskiptum eða komið fram í eigin 

nafni í dómsmál, þá verður félagið að teljast lögaðili. Þegar félag er skráð í 

fyrirtækjaskrá þurfa að koma fram upplýsingar um stofnun félagsins, tilgang og 

hverjir eru í forsvari fyrir félagið (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn 

Hrafnsdóttir,  2008, bls. 56). 

Tilvist félagsins byggir á félagsmönnum sem geta komið inn og gengið út 

eftir því sem félagmenn kjósa sjálfir. Því er félagið ekki háð einstökum 

félagsmönnum. Almennt félag þarf líkt og önnur félög að hafa einstaklinga til að 

taka ákvarðanir og vera í forsvari fyrir þau. Þeir eru kosnir á aðalfundi þar sem allir 

félagsmenn hafa rétt til setu og atkvæðarétt. Æðsta vald almennra félaga fer fram á 

aðalfundum, sem er einkenni almenns félags, þar sem allir félagsmenn hafa rétt til 

að sitja fundinn, njóta málfrelsis og taka þátt í atkvæðagreiðslu. Á aðalfundum er 

kosið í stjórn sem fer með stjórnun félagsins og rekstur þess. Samþykktar eru 



- 5 - 

heimildir stjórnar eða ákveðinna stjórnareininga til ákvarðanatöku í málefnum 

félagsins. Lagalega þarf stofnsamningur og félagasamþykktir ekki að vera 

skriflegar en þá starfar félagið eftir venjum og hefðum sem hafa skapast innan 

félagsins. Því er við að bæta að ábyrgð félagsmanna í almennum félögum á 

skuldbindingum þess takmarkast við almenn félagsgjöld félagsins (Ómar H. 

Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2008, bls. 51-53). 

 

1.4. Stjórnun félaga 
 

 Líkt og opinber félög eða einkafyrirtækja starfa almenn félög að ákveðnum 

verkefnum sem snýr að tilgangi félagsins. Félagsmenn setja sér ákveðin markmið til 

að vinna að með skipulögðum hætti. Gerð stjórnskipulags félagsins er ætlað að ná 

fram sem mestri skilvirkni með skiptingu, samhæfingu verkefna og félagsmanna til 

að skila sem mestum heildarárangri (Scott, 2003). 

Formgerð skipulagsheilda er mismunandi eftir stærð, vettvangi og umhverfi. 

Í dag er ytra umhverfið sífellt að taka breytingum t.a.m. vegna aukinna 

tækniframfara, sem hafa verið umtalsverðar á undanförnum áratugum, og vegna 

alþjóðavæðingar. Það er í höndum stjórnenda að fylgjast með og bregðast við þeim 

breytingum sem hafa áhrif á starfsumhverfi þeirra. Innra umhverfi skipulagheilda er 

afar mismunandi. Sumar skipulagsheildir eru formlegar og starfa með mikið 

regluverk, bæði skriflegar reglur og óskrifaðar. Reglurnar lýsa stjórnarháttum og 

verkaskiptingu innan skipulagsheildarinnar en taka ekki á öllum félagslegum 

hliðum starfseminnnnar, mannlegra samskipta og athafna.  Óformleg skipulagsheild 

þar sem ekki er eins mikið regluverk og taka mið af mannlegum þörfum og tekur 

meira tillit til þarfa starfsmanna (Runólfur ofl., 1995 bls. 21-22). 
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1.5. Félagar 
 

Félagsmenn greiða félagsgjöld og hafa jafnan rétt innan félagsins. Félagsmenn bera 

alla jafna enga ábyrgð á skuldbindingum félagsins. 

Í röðum félagsmanna eru sjálfboðaliðar sem vinna endurgjaldslaust þ.e. gefa 

vinnu sína í þágu félagsins og starfsemi þess. Sjálfboðaliðarnir geta jafnframt setið í 

stjórn félagsins og tekið þátt í ákvarðanatöku um stærri og minni ákvarðanir sem 

lúta að starfsemi félagsins, auk þess sinna þeir ýmsum öðrum verkefnum.  Einnig 

starfa oft margir í verkefnahópum sem snúa að starfseminni. 

Stjónarmeðlimir eru oftast ekki launaðir fyirr störf sín í stjórn en eru ábyrgir 

fyrir öllum ákvörðunum stjórnar á milli aðalfunda félagsins. Ef ekki er kosið á 

aðalfundi í sérstök embætti þá skipar stjórnin í þau innan hópsins. Það er í höndum 

stjórnar að hafa eftirlit með fjármálum og rekstri félags, sjá um ráðningu 

framkvæmdastjóra, móta stefnu og stýra verkefnavali fyrir félagið (Ómar H. 

Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir,  2008, bls. 88). 

 

1.6. Framkvæmdastjóri 
 

Í stærri og fjölmennum félögum er algengt að ráðinn sé framkvæmdastjóri. 

Framkvæmdastjóri er ráðinn af stjórn og er launaður starfsmaður félagsins. Hann 

ber ábyrgð á daglegum rekstri félagsins samkvæmt ákvörðunum stjórnar, 

fjármálastjórn og starfsmannahaldi ásamt að sjá um áætlanagerðir. Einnig sér hann 

um skipulagningu og þjónustu við sjálfboðaliða félagsins og samhæfingu þeirra. 

Hjá stærri félögum er oft stjórnendahópur þar sem framkvæmdastjóri og aðrir 

lykilstarfsmenn starfa (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir,  2008, 

bls. 88-89). 
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1.7. Stjórn 
 

Stjórn félaga er kosin á aðalfundi þar sem allir félagsmenn hafa kosningarétt. 

Mismunandi er hvort kosið er um einstakling eða hóp einstaklinga sem eru 

tilnefndir. Helstu hlutverk stjórna í félögum eru: 

 Stefnuhlutverk sem felst í því að taka allar stærri ákvarðanir fyrir 

félagið, gera stefnuáætlun, móta framtíðarsýn og fylgja eftir 

ákvörðunum aðalfundar. 

 Eftirlitshlutverk þar sem stjórnin hefur fjárhagslegt eftirlit með 

rekstri félagsins og samþykkir fjárhagsáætlanir þess. Það er hlutverk 

stjórnar að sjá til þess að farið sé eftir settum reglum um fjármál 

félagsins. Ennfremur er það í höndum stjórnar að fylgjast með 

árangri félagsins það sé farið eftir settum reglum. 

 Málsvarshlutverk þ.e. stjórnin kemur fram fyrir hönd félagsins og er 

í sambandi við lykilaðila og vinnur að verkefnum til að afla frekari 

stuðnings og efla ímynd félagsins. 

 Ráðningarhlutverk þ.e. stjórn sér um ráðningu framkvæmdastjóra og 

annarra starfsmanna eftir þörfum. Stjórninni ber að fylgjast með 

frammistöðu framkvæmdastjóra og veitir honum stuðning í starfi 

(Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir,  2008, bls. 102). 

  

Í stjórnskipulagi kemur fram hvar og hverjar eru helstu áherslur og grundvöllur 

starfseminnar. Þá gefur stjórnskipulag vísbendingar um þær stjórnunar – og 

starfsaðferðir sem eru notaðar innan skipulagsheildarinnar. Stjórnskipulagið tekur 

breytingum frá umhverfinu frá einum tíma til annars. Ekki fara alltaf saman 

markmið allra hagsmunaaðila þar sem markmið einstakra eininga innan 

skipulagsheildarinnar geta verið ósamrýmanleg (Runólfur ofl., 1995 bls. 39-41). 

Samkvæmt Richard L. Daft (2007, bls. 13)  eru helstu hlutverk skipulagsheilda: 

 Að sameina auðlindir til að ná markmiðum. 

 Að auka skilvirkni til að framleiða vörur og þjónustu. 

 Að stuðla að nýsköpun. 

 Að nýta nýjustu framleiðslu- og upplýsingatækni. 
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 Að aðlaga sig og hafa áhrif á breytingar í umhverfi 

skipulagsheildarinnar. 

 Að skapa virði fyrir eigendur, viðskiptavini og stafsmenn.  

 Að takast á við áskoranir  um fjölbreytni, siðferði, hvatningu og 

samhæfingu starfsmanna. 

 

Í tilfelli almennra félaga í þriðja geiranum á sjötti liður ekki við og mætti heldur 

skýra sem sérstakt hlutverk til „að skapa virði fyrir samfélagið, skjólstæðinga, 

stuðningsaðila, félagsmenn og starfsfólk“. Félög þriðja geirans þarfnast þó 

vissulega fjármagns til að geta sinnt verkefnum sínum, hagsmunahópum og 

hugsjónum, ekkert síður en opinberi geirinn og einkageirinn. 

Það er í höndum stjórnenda skipulagsheilda að sjá um að skipuleggja 

starfsemi skipulagsheildarinnar. Stjórnskipulag félags lýsir boðleiðum og því hvar 

ákvörðunarvald liggur. Skipulagið lýsir sambandi og ábyrgð stjórnenda og 

millistjórnenda. Skipulagið gefur skýrt til kynna hverjar boðleiðirnar eru og hverjir 

ábyrgðarstaðir eru innan þess. Eftir því sem stjórnskipulag fellur betur að 

skipulagsheildinni er auðveldara að takast á við ytra umhverfi þess, nýta tækifæri 

og bregðast við ógnunum (Runólfur Smári Steinþórsson og fl., 1995 bls. 9-12).  

Formleg skipurit henta oft á tíðum ekki íslenskum félögum og 

félagasamtökum þar sem þau hafa fáa eða jafnvel enga stafsmenn, en þó nokkur 

þeirra hafa marga starfsmenn. Í almennum félagasamtökum er lögð áhersla á 

lýðræðislega ákvarðanatöku með almennri þátttöku. Einnig hafa millistór 

félagasamtök með sambandsskipan sem hafa starfsmenn, nefndir og sjálfboðaliða 

sem koma einnig að ákvarðanatökum á stjórnunarstigum (Ómar H. Kristmundsson 

og Steinunn Hrafnsdóttir, 2008, bls. 81-82). Félagsstarfsemin þarfnast mikillar 

samhæfingar til að verkaskiptingin skili sem bestum árangri.   

Til að ná sem bestri samhæfingu innan skipulagsheildar hefur Henry 

Mitzberg (1983) flokkað helstu aðferðir í eftirfarandi flokka: 

 Gagnkvæm aðlögun 

 Bein verkstjórn  

 Stöðlun verkferla 

 Stöðlun afurða 

 Stöðlun verkkunnáttu  
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( Hudson, 2002. bls. 17). 

 

Séu þessir þrír geirar bornir saman þá eru hagsmunaaðilar mismunandi. Í 

einkageiranum eru eigendur sem leggja fram fjármagn til rekstrarins sem snýst í 

flestum tilfellum um sölu á framleiðslu eða þjónustu og endurgjaldið til eigenda er í 

formi arðs. Í opinbera geiranum er aftur á móti um að ræða fjármagn 

samborgaranna sem stjórnvöld nýta til ýmiskonar þjónustu til samfélagsins þar sem 

hlutfallslega lítil eða engin endurgreiðsla notenda er innheimt. Hjá almennum 

félögum og félagasamtökum er aftur á móti ekki um að ræða formlega „eigendur“ 

heldur fá stjórnendur félaganna umboð til ákvarðanatöku um rekstur félagsins. 

Aðföng frá styrktaraðilum og stuðningsaðilum getur verið með ýmsu móti og fer 

eftir hlutverki viðkomandi félags. Styrkir og þjónustusamningar við stjórnvöld eru 

algengir. Viðskiptavinir eða skjólstæðingar þjónustu félagasamtakannna er 

margskonar og fer eftir starfsemi viðkomandi félags. Í stað hagnaðar líta 

stuðningsaðilar á endurgjaldið í formi þjónustu eða sjálfboðaliðstörfum til 

samfélagsins og skjólstæðinga. 

Oft myndast meira flækjustig innan skiplagsheildarinnar hjá félögum og 

félagasamtökum heldur en t.d. í einkageiranum þar sem sjálfboðaliðar sem sitja 

annars vegar í stjórnum og fá umboð til ákvarðanatöku um rekstur og verkefni 

starfseminnar og svo hins vegar vinna starfsmenn og sjálfboðaliðar verkefnin sem 

stjórnin hefur lagt fyrir þá. Ennfremur eru hefðir og óskráðar reglur sem gera það að 

Mynd 1 Samanburður á geirum.  
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verkum að erfiðara reynist að vera með mikla og skipulagða formfestu í 

verkaskiptingu innan heildarinnar. 

Það er venja að verkaskipting milli stjórnar og launaðra starfsmanna sé lýst 

skilmerkilega í lögum félaga, í starfslýsingu framkvæmdastjóra sem og annarra 

starfsmanna. Annars vegar tekur stjórnin ákvarðanir sem snúa að stærri 

ákvörðunum, framtíðarsýn félagsins og samþykkir fjárhagsáætlanir. Hins vegar sjá 

starfsmenn um daglegan rekstur og að framkvæma ákvarðanir stjórnar. Oft eru sett 

takmörk fyrir aðkomu starfsmanna á ákvörðunartökuvald þ.e. þátttöku á 

aðalfundum, setu í fulltrúaráðum og stjórnarfundum (Ómar H. Kristmundsson og 

Steinunn Hrafnsdóttir, 2008, bls. 85-87).  

 

Mynd 2 Lykilaðilar félagasamtaka 

 

1.8. Boðvald 
 

Með boðvaldi felst réttur viðkomandi yfirmanns til að gefa fyrirmæli, krefjast 

upplýsinga sem snúa að hans verkefnum. Boðvald einstaklings takmarkast þó við 

laga- og reglukerfi samfélagsins svo og starfsmannastefnu félagins og þeim siða- og 

verklagsreglum sem ríkja innan skipulagsheildarinnar. Boðvaldi fylgir ábyrgð 

gagnvart yfirmönnum og umbjóðendum. Einnig getur boðvald viðkomandi 

einstaklings fylgt skylda til upplýsinga um ákvarðanir og um leið að taka 

afleiðingum þeirra vegna mistaka eða vanrækslu. Með boðvaldi felst réttur 

viðkomandi yfirmanns til að gefa fyrirmæli, krefjast upplýsinga sem snúa að hans 

verkefnum. Boðvald einstaklings takmarkast þó við laga- og reglukerfi samfélagsins 

svo og starfsmannastefnu félagins og þeim siða- og verklagsreglum sem ríkja innan 

skipulagsheildarinnar (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2008, bls. 

80). 
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2. Stofnun félagasamtaka og hlutverk  
 

Félagasamtök eru sambönd margra félaga sem vinna að sameiginlegum hagsmunum 

og markmiðum. Með samstarfi í samtökum er markmiðið að ná meiri styrk sem 

stórt afl þar sem heildarvinnuframlag með verkaskiptingu og samhæfðri vinnu 

aðildarfélaganna skilar betri nýtingu auðlinda og möguleika á aukinni sérhæfingu. 

Samtökin eru í forsvari gagnvart stjórnvöldum og koma fram fyrir hönd 

heildarinnar. Þá gegna félagasamtök oft hlutverki sem samskiptaaðilar við erlend 

samtök. Aðildarfélögin velja fulltrúa úr sínu félagi til að sitja aðalfund og 

fulltrúaráðsfundi hjá samtökunum og fer fjöldi þeirra oft eftir hlutfallslegum fjölda 

félagsmanna innan viðkomandi félags. Fulltrúarnir sem valdir eru í fulltrúaráðið og 

fara með umboð fyrir hönd síns félags sem er í raun æðsta vald samtakanna. 

Fulltrúaráðið kýs stjórn sem fær umboð aðalfundar til að vinna að málefnum og 

markmiðum sem samþykkt eru á aðalfundi og fulltrúaráðsfundum. Stjórnskipulag 

félagasamtaka líkt og í öðrum félögum lýsir hverjir fara með æðsta boðvald og 

verkaskiptingu til að ná samhæfingu að settum markmiðum og hagsmunum (Ómar 

H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2008 bls. 79). 

Þegar félög eru orðin stór og starfsemin umfangsmikil þá er algengt að 

skipta þurfi upp í smærri einingar. Það á við um Slysavarnafélagið Landsbjörgu 

sem eru félagssamtök 147 félaga sem starfa að svipuðum markmiðum og stjórna 

sameiginlegum hagsmunamálum þeirra og sjá um samhæfingu þeirra. Sama á við 

um Krabbameinsfélag Íslands, þar sem 30 svæðafélög og stuðningshópar eru aðilar 

að samtökunum. Jafnframt má nefna í þessu sambandi önnur félagasamtök svo sem 

ÍSÍ, þar sem héraðssambönd og íþróttabandalög eru aðilar að sambandinu frá öllu 

landinu, ásamt sérsamböndum ýmissa íþróttagreina. Innan þessara sambanda starfa 

íþróttafélög og ungmennafélög af öllu landinu þar sem ÍSÍ vinnur að 

sameiginlegum hagsmunamálum aðildarfélaganna.  
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2.1. Skipurit 
 

Skipurit félagasamtaka getur orðið flókið og er afar mismunandi eftir stærð og 

starfsemi. Yfirleitt kemur boðvaldið lóðrétt að ofan frá stjórn til framkvæmdastjóra 

eða forstjóra og þaðan til almennra starfsmanna og sjálfboðaliða innan deilda sem 

hafa takmarkað umboð til ákvarðana og eru háð stjórnstofu samanber starfaskipulag 

(e. functional sturcture). Einkenni starfaskipulags byggist upp á þeim störfum sem 

eru unnin innan skipulagsheildarinnar. Verður mikil samþjöppuð sérhæfing innan 

hverrar deildar. Markmið starfaskipulags er að fá sem besta stærðarhagkvæmni og á 

vel við þar sem tæknileg sérhæfing er fyrir hendi. Starfaskipulagið hentar best 

skipulagsheildum sem eru litlar og meðalstórar og starfa best í stöðugu umhverfi þar 

sem lítil ósvissa er frá ytra umhverfi, þar sem það getur brugðist seint við 

breytingum. Þar sem aðildarfélögin eru ólík getur ákvarðanataka orðið seinvirk 

vegna samræmingar við ákvörðunartöku (Daft, 2007, bls. 203). 

 

 

Mynd 3 Dæmi um starfaskipulag 

 

Önnur félög sem hafa sambandsskipurit sem liggur lóðrétt þar sem sambandsfélögin 

starfa eins og deildir hafa ákveðið sjálfstæði og mismunandi áherslur. Með 

samtökunum er myndað samstarf til að vinna að sameiginlegum hagsmunum sem 

starfa fyrir sama hóp skjólstæðinga. Stjórn samtakanna hefur mjög takmörkuð áhrif 

á stjórnir einstakra félaga. Landssamtökin hafa það hlutverk að samhæfa 

starfsemina og veita stoðþjónustu. Félög sem starfa í samtökum hafa rétt til að 

tilnefna í deildir eða í svæðisfélög fulltrúa sína á aðalfundi. Fulltrúarnir fá um leið 

umboð til að kjósa eða velja fulltrúa í stjórnir. Algengt er að félögin fái að tilnefna 
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fulltrúa þeirra í fulltrúaráð (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 

2008, bls. 93). 

 

2.2. Samstarf innan félagasamtaka 
 

Samstarf félaga innan félagasamtaka getur farið fram með margvíslegum hætti. 

Með nútíma upplýsingatækni hafa möguleikar á samstarfi samtaka líkt og í öðrum 

geirum auðveldað allt alþjóðlegt samstarf og hafa orðið til stefnubandalög í formi 

sérstakra starfsleyfa, samstarfi félaga eða sameiginlegum rekstri. Helstu dæmi um 

stefnubandalög eru: 

 Óformlegt samstarf sem er aðallega bundið við ákveðna atburði eða 

viðfangsefni. Dæmi störf félagasamtaka í þróunarvinnu. 

 Reglubundið samstarf sem felst í stefnumiðaðri samvinnu um 

bjargir, þekkingu, þjónustu eða vörum. Markmiðið er að ná fram 

samlegð með samvinnunni sem annars væri ekki hægt að ná.  Dæmi 

um samstarf  eru samstarfshópar um fræðslu- og fíkniefnamál.  

 Samningsbundið samstarf sem felst í sameiginlegum rekstri. Um er 

að ræða starfseiningu sem hefur sjálfstæðan fjárhag og rekstur. 

Dæmi um slíkt samstarf er rekstur Íslandsspils sem er tekjuöflun 

þriggja félaga.  

 

Einnig er til einkaleyfisfyrirkomulag í félagslegum tilgangi, sem er viðskiptalegt 

samband sem hefur mikilvægan félagslegan tilgang. Um er að ræða móðurfélagið 

sem hefur einkaleyfi á þekktu vörumerki sem heimilar dótturfélagi að nota 

vörumerkið og nýtur þeirrar viðskiptavildar sem því fylgir, en dótturfélagið 

skuldbindur sig til að fylgja þeim starfsreglum og stöðlum sem fylgja afnotunum. 

Dæmi um þessháttar samstarf eru KFUM og K (Ómar H. Kristmundsson og 

Steinunn Hrafnsdóttir,  2008, bls. 96). 
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2.3. Sameining 
 

Sambönd hafa þróast yfir í sameiningu líkt og þegar Landsbjörg varð til. Með 

sameiningu eru meiri möguleikar að efla samstarf og til að útvíkka starfsemina. 

Með sameiningu er auðveldara að þjónusta stærri hópa þar sem starfsmönnum og 

sjálfboðaliðum fjölgar og um leið stækkar tekjustofn félagsins. Með sameiningunni 

er meiri möguleiki á stærðarhagkvæmni og rekstarkostnaður við sérfræðiþjónustu 

og yfirstjórn lækkar. Þetta á jafnan við um sameiningu í ákveðnum 

þjónustugreinum. Einnig er hægt, með sameiningu félaga, að auka mjög alla 

sérhæfingu. Með sameiningu geta verið ákveðnir ókostir svo sem þegar sameining 

skilar ekki tilætlaðri rekstrarhagkvæmni. Þá getur sameingin kostað uppsögn 

samninga mikilvægra styrktaraðila, óvissu vegna uppsagna launaðra starfsmanna og 

jafnframt ágreinings um nafngift og ágreinings um það hverjir taki við 

stjórnartaumum nýrrar skipulagsheildar (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn 

Hrafnsdóttir,  2008, bls. 97). 

 

2.4. Fulltrúaráð 
 

Hjá félagasamtökum og samböndum er algengt að starfrækt séu fulltrúaráð sem eru 

aðilar sem eru tilnefndir af aðildarfélögunum og hafa það hlutverk að vera í 

ráðgjafa- og eftirlitshlutverki. Fulltrúaráðin eru yfirleitt fjölmennari og eru fundir 

haldnir sjaldnar en fundir stjórnar (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn 

Hrafnsdóttir, 2008, bls. 89). Samtök sem starfa á landsvísu starfa oft samkvæmt 

svæðisskipulagi (e. geographical structure). Skipulagið hentar helst stórum 

skipulagsheildum þar sem um er að ræða samræmingu í starfsemi sjálfstæðra 

rekstrareininga og um leið skapast möguleiki fyrir skipulagsheildina að skipuleggja 

hverja rekstrareiningu til að þjóna hverju svæði fyrir sig og ólíkum þörfum á 

viðkomandi svæði. Svæðisskipulagið á vel við stórar skipulagsheildir með ólíka 

markaði og þarfir eftir svæðum (Runólfur og fl. 1996, bls. 10). Svæðisskipulagið 

hefur mikla aðlögunarhæfni og hentar vel í síbreytilegu umhverfi þar sem þar er 

mikil áhersla lögð á lárétta samræmingu milli mismunandi svæða. Aftur á móti er 

hætta á að það myndist flækjustig þar sem starfsemin er dreifð og svæðin með 
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ólíkar þarfir sem veldur ákveðinni óhagræðingu í rekstri og því verður ábyrgð 

stjórnenda mikil (Daft, 2007, bls. 205). 

 

 

Mynd 4 Dæmi um svæðisskipulag 

 

2.5. Nefndir 
 

Nefndir starfandi hjá stærri félögum og félagasamtökum sem hafa mismunandi 

hlutverk og stöðu innan félaga og félagasamtaka sem þær starfa fyrir. Þær eru 

yfirleitt skipaðar til að vinna að sérstökum málefnum og eru einstaklingarnir valdir 

með hliðsjón af þekkingu og reynslu þeirra sem auðveldar ákvarðanatöku. Stjórn og 

fulltrúaráð geta skipað í nefndir eftir því sem þurfa þykir til að vinna með einstök 

mál (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2008, bls. 90). 
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3. Stefnumótun félagasamtaka 
 

Upp úr 1950 hófu fyrirtæki að gera áætlanagerðir fyrir framtíðarsýn og rekstur 

þeirra sem smám saman hafa þróast í langtíma áætlanir sem voru skriflegar stefnur 

um það hvernig fyrirtækin ætluðu að vinna að settum markmiðum. Í dag eru 

áætlanagerðir orðnar mjög algengar sem má rekja til aukinnar samkeppni og 

alþjóðavæðingu. Undanfarin ár hefur stefnumiðuð stjórnun (e. strategic 

management) orðið mun algengari í öllum geirum sem stjórntæki til að bæta rekstur 

fyrirtækja og stofnana. Líkt og í einka-, og opinbera geiranum hefur innleiðing 

stefnumiðaðar áætlanagerðar rutt sér til rúms innan þriðja geirans.  

Með stefnumiðaðri áætlanagerð (e. strategic planning) er ákveðið hvernig 

skal unnið að því að ná markmiðunum og ákvarðanir teknar um framtíðarsýn 

félagins. Þegar ákveðið hefur verið að fara í stefnumótun er félagið þar með 

skuldbundið til að vinna að þeim markmiðum jafnhliða breytingum í 

starfsumhverfi. Stjórnendurnir ákveða það verklag sem unnið verði eftir og hvernig 

verði staðið að eftirfylgni. 

Í gegnum þá þróun sem hefur verið í stefnumiðaðri áætlanagerð eru 

eftirfarandi atriði talin skipta töluverðu máli við hönnun ferilsins: 

 Við upphaf ferilsins þarf að ákveða/greina á hvað hluta 

skipulagsheildarinnar skal leggja áherslu. Það er hægt að gera með 

því að greina veikleika og styrkleika skipulagsheildarinnar, ásamt 

því að vinna að framkvæmd stefnunnar og taka tillit til þeirra 

vandamála sem eru bæði þekkt og óþekkt. 

 Stjórnin og starfsmenn þurfa að hafa skýra sýn á hver markmiðin eru 

og hafa skýra stefnu hvernig á að ná þeim eða kortleggja markmiðin 

og stefnuna með skriflegri langtímastefnu og framkvæmdaáætlun. 

 Það þarf að liggja fyrir hverjir eru þátttakendur í 

stefnumótunarvinnunni. Eru það stjórnendur og sérfræðingar eða eru 

það almennir þátttakendur og jafnvel utanaðkomandi 

hagsmunaaðilar? 

 Er stefnumiðaða áætlunin ein heildarlausn fyrir allt skipulagið eða 

þarf að gera margar sérsniðnar lausnir eftir verkefnum? 
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 Í hvernig umhverfi starfar félagið er það stöðugt eða er það óstöðugt 

og tekur það sífelldum breytingum?  

 

Neðan greind atriði lýsa gagnsemi með stefnumiðari stjórnun félagasamtaka  

 Stjórnendur geta skapað betur heildarsýn hvað félagið stendur fyrir, 

hvert það stefnir og hvernig það ætlar að ná takmarkinu. 

Stjórnendurnir geta betur fylgst með með réttu hlutunum og að það 

sé tekið tillit mikilvægra hagsmunaaðila. Einnig auðveldað 

stjórnendunum að fylgjast með að allir vinni saman að takmarkinu.  

 Þegar unnið er eftir stefnumiðaðri áætlun þarf að samþykkja 

stefnuskjöl um hlutverk og markmið sem tengjast áætluninni ásamt 

verkefnum sem hafa verið unnin án þess að þau tengist 

markmiðunum. Í áætluninni er verið að tengja saman háleit markmið 

og raunveruleg verkefni og aðgerðir. 

 Stefnumótun felur í sér samvinnu og getur leitt til mikillar samstöðu 

og einhug ef leitað er til flestra eða stórs hóps innan félagsins þar 

sem hópurinn fær að tjá sig um sjónarmið sín t.d. um hlutverk 

félagsins og brýn verkefni sem þurfa úrlausnar, framtíðarsýn þeirra 

og tækifæri félagsins. 

 Með stefnumótunarvinnu eru haldnir hugarflugs- og greiningafundir 

með þátttöku hóps úr ólíkum störfum innan félagsins bæði 

starfsmanna og sjálfboðaliða. Iðulega skapa slíkir hópar nýjar lausnir 

og góðar hugmyndir að aðgerðum koma fram. 

 Í stefnumótunarvinnunni er skoðað hvernig árangur markmiðanna er 

best mældur. Til að mælingar séu áreiðanlegar þá þarf að gera 

hlutverkin og markmiðin skýr og því fylgir að oft þarf að endurskoða 

upprunalegar yfirlýsingar. Við gerð stefnuáætlunarinnar eru settir 

inn árangursmælikvarðar. Þegar árangursmælikvarðarnir eru settir 

verður að varast að þeir séu miðaðir við að auðvelt sé að nálgast 

upplýsingar heldur að þeir séu réttmætir og mæli raunverulegan 

árangur  
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Aftur á móti eru eftirtalin atriði sem geta dregið úr notagildi stefnumiðaðar 

stjórnunar: 

1. Þar sem stefnumiðuð stjórnun varð til með það að markmiði að 

auðvelda hagnaðarsæknum fyrirtækjum að styrkja stöðu sína á 

samkeppnismarkaði þá hentar þessi aðferð ekki jafn vel innan þriðja 

geirans  

2. Gildi félagasamtaka er samvinna þá er samkeppnisgildi í andstöðu 

við gildi félaganna.   

3. Þetta er of tímafrek og dýr aðferðafræði fyrir lítil félög með fáa eða 

enga starfsmenn. Hentar frekar stórum félögum og félagasamtökum 

með marga starfsmenn.  

4. Oft er það fámennur hópur stjórnenda og framkvæmdastjóra sem sér 

um greiningu og mat á stöðu félagsins. Hópurinn hefur takmarkaða 

yfirsýn og getur það leitt til þess að matið er ekki rétt og því 

takmarkar það samstöðu um leiðir og markmið. Eins getur það átt 

sér stað ef hópurinn er of stór með almennri þátttöku að það leiði til 

málamiðlunar stefnumörkun sem getur reynst gagnlítið í langtíma 

stefnumörkun. 

(Armstron 1982; Bryson 2004, bls. 173; Giffords og Dina, 2004) 

 

Stefnumiðuð stjórnun hentar helst þjónustuverkefnum þar sem eru sífelldar 

breytingar t.d. rekstur og þjónusta við athvörf. Aftur á móti er lítil þörf fyrir 

stefnumiðaða stjórnun hjá sjálfshjálparfélögum þar sem umhverfi þeirra er mjög 

stöðugt. Einnig fer þetta eftir aldri félagasamtaka. Þannig hentar aðferðin frekar 

fyrir ung félög sem enn eru að finna stöðu sína í því umhverfi sem það starfar í 

(Bryson 2004, bls. 258-262; Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir,  

2008, bls. 125-128). 
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3.1. Undirbúningur að stefnumiðaðri stjórnun 
 

Þegar félög ákveða að fara í stefnumótun þarf að vera samstaða um það meðal 

lykilhagsmunaaðila og er ákvörðunin tekin á aðalfundum. Þegar samþykkt liggur 

fyrir hafa lykilaðilar skuldbundið sig að taka þátt í undirbúningi verkefnisins og 

fylgja framkvæmdinni eftir. Í framhaldi samþykktar er hægt að hefja undirbúning að 

skipulagningu verkefnisins þar sem meðal annars er gerð kostnaðaráætlun, áætlun 

um mannafla sem kemur til með að vinna að verkefninu. Þetta þurfa að vera aðilar 

sem geta og hafa tækifæri til að sinna því. Einnig þarf að hafa í huga hvernig 

verkefnið verður fjármagnað eins hvort þörf sé að ráða ráðgjafa. Ef kostnaður og 

tími verður of mikill er möguleiki að einfalda verkefnið til að félagið ráði við það.  

Í upphafi er oftast myndaður stjórnendahópur þar sem í flestum tilfellum 

sitja formaður og framkvæmdastjóri ásamt lykilhagsmunaaðilum og hafa það 

hlutverk að stjórna og samhæfa verkefnin. Einnig er oft myndaður sérstakur 

verkefnahópur þar sem sitja fulltrúar allra starfseininga sem sjá um daglega 

framkvæmd verkefnisins. Í hópnum er verkefnastjóri sem getur verið 

utanaðkomandi sérfræðingur. Þegar valið er í verkefnahópa þá fer það oft eftir 

áhrifastöðu þeirra innan félagsins og eins sérþekkingu meðlima. 

Í verkefnaáætluninni þurfa eftirfarandi atriði að koma fram: 

 Hvert er markmið með verkefninu 

 Hverjir eru þátttakendur, hlutverk og verkaskipting 

 Afmörkun verkþátta og tímamörk 

 Tímasetningar varðandi lok verkþátta ásamt verklokum  

 Tímasetningar um verklok hvers verkefnis og hvers verksþáttar 

 Í hvaða röð verkefnin eru unninn og tengsl verkefna þar sem fram 

kemur hvaða verkefni eru undanfarar annarra og hvaða verkefni er 

hægt að vinna samhliða. 

 Aðföng t.d. þátttakendur, fjármagn, tæki og annar búnaður 

 Hvaða atriði afmarki eða takmarki verkefnið 

Ómar H. Kristmundsson (2008). 
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3.2. Greining: 
 

Félögin þurfa að byrja á því að fara í innri skoðun og skoða hver eru grunngildi 

félagsins og hlutverk innan samfélagsins. Hagsmunaaðilagreining er mikilvæg þar 

sem gert er mat á hver staða félagsins gagnvart þeim, annars vegar innri 

hagsmunaaðila sem eru stjórnendur, starfsmenn og sjálfboðaliðar og svo hins vegar 

ytri hagsmunaaðila sem eru skjólstæðingarnir og notendur þjónustu félagsins, einnig 

styrktaraðilar og samskipti félagsins við stjórnvöld. Einnig þarf að greina ytra 

umhverfi og finna áhrifaþætti og hvernig breytingar geta haft áhrif á starfsemina. 

Þetta er framkvæmt með SVÓT-greiningu þar sem styrkleikar, veikleikar, ógnanir 

og tækifæri eru metin. Einnig er framkvæmd PESTEL-greining þar sem pólitískir-, 

efnahagslegir-, félagslegir, tæknilegir-, umhverfis- og lagalegir þættir sem hafa áhrif 

á stöðu félagsins eru metnir. Finna þarf staðsetningu félagsins og skoða 

framtíðartækifæri þess og úrlausnarefni, í framhaldinu eru fundnar leiðir til aðgerða 

til að nýta þau tækifæri og lausnir sem eru fyrir hendi. Að greiningavinnu lokinni er 

hafin vinna að gerð stefnumiðaðrar aðgerðaráætlunar sem tekur mið að því að ná 

framtíðarsýninni. Þegar hér er komið er farið yfir stefnuáætlunina og árangurinn 

metinn. Mismunandi er eftir félögum í hversu mörgum þrepum þessi undirbúningur 

er gerður, það fer eftir því hversu stór og flókin skipulagsheildin er. Algengt er að 

skipulagsheildir þurfi að endurskoða upprunalegu áætlunina og í framhaldinu hefst 

að nýju vinna með einstaka hluta hennar ef þurfa þykir (Ómar H. Kristmundsson 

2008, bls. 75-77). 

 

3.3. Mælikvarðar 
 

Árangursmælikvarða þarf að finna áður en hafist er handa. Mælikvarðar byggjast á 

skilgreindum markmiðum í stefnu félagsins sem lýsa árangri skipulagsheildarinnar 

milli ákveðinna tímapunkta og hafa tilgang fyrir bæði innri og ytri hagsmunaaðila. 

Oftast eru mælikvarðar sóttir úr fjárhagskerfum og verkefnabókhaldi félaganna. 
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Helstu lykilatriði til að móta mælikvarða (byggir á Ómar H. Kristmundsson, 2008): 

 Aðföng (e. input), það sem snýr að rekstri þ.e. starfsfók, húsnæði, 

tæki og í sumum tilfellum aðkeypt vinna leiðbeinenda 

 Ferli (e. processes) aðgerðaáætlun varðandi framgang verkefnisins 

t.d. fjölda námskeiða og þjáfunartíma  

 Afurð (e. output),  hversu margir þátttakendur á námskeiðum og hafa 

fengið þjálfun 

 Útkoma (e. outcome), hversu mörgum þátttakendum hafa 

námskeiðin og þjálfunin skilað og hafa náð árangri.  

 Skilvirkni (e. efficiency),  hvert er hlutfall þátttakenda námskeiða og 

þjálfunartíma miðað við fjölda þátttakenda sem hafa náð árangri. 

 Markvirkni (e. effectiveness): hvert er heildarkostnaðarhlutfall á 

hvern þátttakanda sem hefur náð árangri(heildarkostnaður/fjöldi 

þátttakenda sem hafa náð árangri).  

 Viðmið (e. benchmarking):  hver er árangurinn þ.e. markvirkni 

hlutfallið borðið saman við sambærilegt félag sem hefur hæsta 

markvirkni hlutfallið.  

 

Við mótun mælikvarðanna þarf að gæta þess að þeir séu ekki of margir og séu 

nothæfir. Þeir þurfa að hafa gildi fyrir meðlimi, starfsmenn, stuðningsaðila, 

hagsmunaaðila, almenning og stjórnvöld. Þegar mælikvarðarnir eru ákveðnir þarf 

að gæta þess að þeir séu nothæfir, þá er átt við að þeir mæli þann árangur sem hefur 

náðst hverju sinni, einnig þarf að gæta þess að þeir séu ekki of margir.  

 

3.4. Áætlunargerð 
 

Við gerð stefnumiðaðrar áætlunar þarf hún að vera skipulögð og rökrétt. 

Áætlunin inniheldur greiningavinnuna sem liggur að baki þ.e. meginmarkmið, 

starfsmarkmið, framkvæmdir og mælikvarða sem tengjast í skipulagi félagsins. 

Undir markmiðunum geta legið fleiri verkefni. Dæmi um efnisyfirlit stefnumiðaðar 

áætlunar: 

 Inngangur þar sem greinargerð æðsta stjórnanda um markmið 

áætlunarinnar og framkvæmd 
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 Samfélagslegt hlutverk 

 Grunngildi félagsins 

 Framtíðarsýn 

 Helstu markmið 

 Starfsmarkmið 

 Mælikvarðar 

 Eftirfylgni og helstu ábyrgðaraðilar 

Stærð félagsins hefur áhrif á hversu umfang áætlunarinnar og yfirleitt er myndaður 

stjórnendahópur sem sér um stjórnun og samhæfingu á heildar verkefninu. 

Það fer mikið eftir áhrifastöðu og sérþekkingu einstaklinga. 

 

Tafla 1 Dæmi um verkaskiptingu 
þeirra aðila sem koma að stefnumótunar vinnu og framkvæmd hennar (Byggir á: Ómar H.  
Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2008, bls. 139). 

 

Þátttakendur 

 

Hlutverk 

 

Stýrihópur: Fylgist með framgangi stefnuferils t.d. einu sinni í 

viku og tekur mikilvægar ákvarðanir varðandi 

stefnuferlið 

Verkefnahópur: Sér um samhæfingu og daglega framkvæmd verkefna. 

Fundir að minnsta kosti einu sinni í viku. 

Verkefnastjóri: Sér um daglega stjórnun í samráði við verkefnahópinn 

Lykilhagsmunaaðilar 

innan félags, sem dæmi 

stjórnendur: 

T.d. aðilar úr  verkefnishóp og /eða til ráðgjafar sem 

eru til  umsagnar og ákvörðunar í stefnuferlinu 

Lykilhagsmunaaðilar utan 

félags 

T.d. aðilar úr verkefnahópi sem eru til  ráðgjafar og 

umsagnar 

Aðrir starfsmenn eða 

sjálfboðaliðar: 

T.d. aðilar úr verkefnahópi sem eru  til ráðgjafar og 

umsagnar 

Aðrir utanaðkomandi 

hagsmunaaðilar: 

T.d. aðilar úr verkefnahópi sem eru til ráðgjafar og 

umsagnar 

 

Mikilvægt er að stefnuskjalið sé vel skipulagt og með hnitmiðuðum 

aðgerðaáætlunum en þó að fyrir hendi sé ákveðinn sveigjanleiki í tímarömmum, 

sem býður upp á þann möguleika að það sé hægt að yfirfara skjalið og breyta eftir 

þörfum. Stefnuskjalið skal vera vel upp sett og með vandaðan frágang þar sem það 

þarf að vera aðgengilegt hvort heldur það sé prentað eða sett inn á heimasíðu 

félagsins.  
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 „Stefna er ekki eitthvað sem skipulagsheild hefur, heldur það sem hún 

framkvæmir“ (Jarzabkowski, 2005). Þegar Stefnumiðuð áætlun hefur verið 

samþykkt eftir langan og strangan undirbúning og tími til að hefjast handa þá er 

erfiðasti hluti stefnuferilsins eftir, það er að vinna með áætlunina. Til þess að 

áætlunin virki þarf að vinna eftir henni annars er hætta á því að ekkert verði úr 

henni. Það er því lykil atriði að markmiðin og aðgerðaáætlunin séu raunhæf og sé 

ekki aðskilin frá daglegum verkefnum og notuð sem tæki til að ná fram breytingum 

(Ómar H. Kristmundsson, 2008). 
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4.  Samskipti við stjórnvöld 

 
Samskipti þriðja geirans við stjórnvöld hafa farið fram með tvennum hætti þ.e. 

annars vegar með margræði (e. pluralism) þar sem félög og félagasamtök keppa 

hvert um sig að koma með einum eða öðrum hætti að stefnumótun og 

ákvarðanatöku stjórnvalda sem snúa að málefnum þeirra. Hins vegar hafa einstaka 

félög og samtök sem hafa haft með sér samráð (e. corporatism) þar sem þau koma 

fram með skipulögðum hætti sínum hagsmunamálum til stjórnvalda (Ómar H. 

Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2008 bls. 66-67).  

Félög sem hafa myndað með sér samtök hafa með sér samráð þegar kemur 

að samstarfi við stjórnvöld um stefnumótun og ákvarðanatöku málefna sem snúa að 

þeirra hagsmunahópum. Þegar um er að ræða samtök þá eru það viðurkennd 

hagsmunafélög sem vinna á skiplagðan hátt fyrir sinn hagsmunahóp. Samtökin 

koma gjarnan fram sem þátttakendur í opinberri stefnumótun. Markmið slíkra 

samtaka er að ná fram betri árangri með þátttöku þeirra til að vinna að 

efnahagslegum markmiðum við stefnumótun stjórnvalda um málefni þeirra. 

Þátttöku hóparnir geta starfað á ólíkum starfsvettvangi og um leið verða 

hagsmunahóparnir fleiri og starfsvettvangur þeirra breiðari, þó svo að samkeppni sé 

á milli hópanna.  

Á Íslandi eru margvísleg félagasamtök starfandi og starfa ýmis ráð og 

nefndir innan þeirra. Til að mynda skv. lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks 

er starfandi stjórnarnefnd sem er Velferðarráðuneytinu til ráðgjafar um málefni 

þeirra. Í nefndinni sitja fulltrúar Öryrkjabandalags Íslands og Landssamtaka 

Þroskahjálpar ásamt fleirum. Í rannsóknum sem hafa verið gerðar meðal stjórnenda 

almennra félagasamtaka er mikill vilji fyrir því að vinna með stjórnvöldum að 

málefnum sem að þeim snúa. Þeir sem hafa reynslu af samskiptum og samvinnu við 

stjórnvöld eru ánægðir með það samstarf þó oft þyki þeim að ekki sé tekið 

nægjanlega mikið tillit til þeirra. Á liðnum árum hefur hefur samstarf stjórnvalda og 

félagasamtaka aukist líkt og hefur verið að gerast víða erlendis. Sameinuðu 

þjóðirnar og Evrópusambandið hafa lagt áherslu á aukna samvinnu milli stjórnvalda 

og þriðja geirans þar sem þau vinni saman að stefnumótunum, áætlanagerðum og 
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framkvæmdamálum sem lúta að velferðarmálum. Íslensk stjórnvöld hafa með ýmsu 

móti stutt við málefni þriðja geirans með laga og reglugerðum eins og með 

styrkjum, ýmiskonar samningum og óbeinum greiðslum. Stuðningur stjórnvalda 

þykir ekki hafa nýst þriðja geiranum sem skyldi þar sem samtök innan geirans hafa 

ekki unnið saman á sameiginlegum vettvangi að sameiginlegum málefnum og 

hagsmunum né haft sameiginlegan málsvara til að vinna með stjórnvöldum. 

Þjónustusamningar er ein leiðin sem stjórnvöld hafa nýtt sér við úthýsingu 

verkefna. Sem dæmi eru endurhæfingar- og hjúkrunarþjónusta og svo rekstur 

vinnustaða fyrir fatlaða. Með úthýsingu ákveðinna verkefna er markmiðið að ná 

fram meiri hagkvæmni og um leið betri þjónustu. Að sama skapi á það að efla 

fjölbreytni og nýsköpun og um leið að efla samkeppni.  

  Með útvistun þjónustu til félaga í þriðja geiranum hafa þau þurft að 

endurskipuleggja verkferla sína og stjórnun. Mörg þessara félaga hafa mikla reynslu 

í að veita hagsmunahópum sínum þjónustu án þess hafa hagnaðarmarkmið af 

starfseminni. Félögin hafa möguleika á að veita þjónustu með minni 

rekstrarkostnaði með aðstoð sjálfboðaliða og með styrkjum frá fyrirtækjum og 

einstaklingum sem skilar sér í enn lægra verði til hagsmunaaðilanna sem njóta 

þjónustunnar (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2008, bls. 66-76) . 

  Árið 2005 var gefin út handbók um þjónustusamninga af 

fjármálaráðuneytinu. Tilgangur með handbókinni er að vera leiðbeinandi fyrir 

samningsaðila þar sem gerðar eru ákveðnar kröfur um hvað samningurinn þarf að 

uppfylla. Þjónustusamningar eru heimilaðir samkvæmt lögum og eru því venjulegir 

löggerningar. Handbókin tekur á flestum atriðum sem við kemur að samningagerð 

þar má nefna mat á þörf verkefnis, skilgreiningu, hagkvæmni samnings, 

kostnaðargreiningu, tímalengd og eftirfylgni svo eitthvað sé nefnt 

(Fjármálaráðuneytið, 2005). 
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5. Skattaumhverfi 

 

Einn af helstu áhrifaþáttum fjáröflunarstarfs frjálsra félagasamtaka eru hagstæðar 

skattareglur sem þykja gera starfsumhverfið auðveldara. 

Almenn félög og félagasamtök skiptast í marga flokka eftir starfssemi þeirra 

og tilgangi. Samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar í árslok 2011 voru alls 24.576 

fyrirtæki og félög á Íslandi og þar af 13.023 sem heyra undir félagasamtök og 

áhugamannafélög (Hagstofan, talnaefni, fyrirtæki (e.d)). Njóta þessi félög eins og 

góðgerðarfélög nokkurs skattaafsláttar af tekjuskatti og eignarskatti. Í tengslum við 

fjáraflanir fá þau undanþágu frá virðisaukaskatti. Félögin eru þó ekki undanþegin 

greiðslu á fjármagnstekju- og erfðafjárskatti. Fyrirtæki fá 0,5% lækkun á 

skattskyldum tekjum ef um gjafir er að ræða til kirkjufélaga eða viðurkenndrar 

starfsemi á sviði líknarmála, menningarmála, stjórnmála og vísindalegra rannsókna 

(Jónas Guðmundsson, 2004).  

Víða erlendis t.d. í flestum aðildarríkjum OECD eiga styrktaraðilar rétt á 

lækkun á eigin skattgreiðslum af gjafafé til valdra almannaheillasamtaka. 

Skattaákvæði þessi hafa reynst félagasamtökum í viðkomandi ríkjum mikilvægur 

þáttur í fjáröflunarstarfi þeirra þar sem þau hafa hvetjandi áhrif á fyrirtæki og 

einstaklinga til gjafa. Einnig eru til dæmi þess að það sé veittur afsláttur af álögðum 

tekjuskattgreiðslum vegna gjafa til góðra málefna. Á Íslandi heimila skattalög 

frádrátt vegna gjafa að hámarki 5%  aðeins af tekjum aðila í atvinnurekstri en 

enginn afsláttur er veittur af tekjum frá einstaklingum (Jónas Guðmundsson, 2004). 

. 
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6. Rannsókn 

 

Í þessari rannsókn eru skoðuð tvö stór félagasamtök. Félagasamtökin eru fyrst og 

fremst byggð upp á sjálfboðaliðum þ.e. félagsmönnum sem koma úr öllum stigum 

samfélagsins og eru tilbúnir að leggja ýmislegt á sínar herðar fyrir málstaðinn. 

Félög og félagasamtök sem tilheyra þriðja geiranum fá tiltölulega litla umfjöllun þó 

einna helst þegar félögin setja af stað fjáraflanir og í flestum tilfellum er verið afla 

fjár til eins ákveðins verkefnis sem er orðið aðkallandi að sinna. Athygli fjölmiðla 

hefur á undanförnum árum beinst að hversu miklum arði einkafélög skila til eigenda 

sinna en þar sem félög innan þriðja geirans eru óarðsækin nær umfjöllun 

fjölmiðlanna ekki til þeirra. Félögin hafa sig ekki mikið frammi, heldur vinna þau 

að skjólstæðingum sínum og málefnum tengdum þeim án þess að vekja athygli á 

störfum sínum og árangri. Rannsókn þessa verkefnis miðar að því að skoða hvernig 

félagasamtökum innan þriðja geirans er stjórnað og lýsa því hver sérstaða þeirra er 

miðað við einka- og opinbera geirann.  Einnig að fá innsýn í gildi þeirra og 

markmið og hvernig þeim er fylgt eftir. 

  

6.1. Aðferð 
 

Við val á rannsóknar aðferð komu  þrjár aðferðir til greina: 

Eigindleg aðferð (e. qualitative researsh method) sem hentar vel þegar nálgast 

á upplýsingar um reynslu eða álit um ákveðin málefni og einnig ef leitað er 

eftir hugmyndum. Best er að nálgast þær upplýsingar með viðtölum eða 

rýnihópum og eru niðurstöðurnar settar fram í rituðu máli. Við rannsóknina 

þarf rannsóknaraðilinn að gæta ýtrasta hlutleysis og forðast alhæfingar. 

Megindleg aðferðafræði (e. quantitative research method) er önnur 

aðferðafræði þar sem tölfræðileg gögn eru notuð til að lýsa samanburði milli 

fleiri þátta og er lýsandi þar sem tölfræðileg úrvinnsla er notuð til að lýsa 

niðurstöðum gagna.  

Þriðja leiðin er að nota bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir í 

rannsókninni. Þá er oft eigindleg aðferð notuð til að skoða fyrirfram gefna 
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þætti rannsóknarinnar til að setja fram megindlegar rannsóknarspurningar til 

samanburðar við frumgögnin sem nýtast við úrvinnslu á viðfangsefninu 

(McDaniel og Gates, 2007). 

 

Ennfremur er til undirflokkur þ.e. eigindleg aðferðafræði sem nýtist við nálgun á 

svörum við rannsóknarspurningum. Ítarlegum gögnum er aflað um afmörkuð 

viðfangsefni þá er tilvikarannsóknaraðferðin hentug. Tilvikarannsókn skiptist í 

fjóra flokka: 

Lýsandi (e. descriptive) þar sem markmiðið er að lýsa starfseminni og 

verklagi eins og það er þegar rannsókn fer fram. 

Skýrandi (e. illustrative) þar sem reynt er að finna og skýra hugsanlegar 

breytingar eða nýjungar sem hafa orðið í viðkomandi starfsemi. 

Tilraunir (e. experimental) sem eru notaðar til að greina vandamál sem gætu 

komið upp við innleiðingu á nýjungum svo sem aðferða og tækni innan 

starfseminnar og leitast við að skila mati á viðkomandi hagræðingu. 

Útskýrandi  (e. explanatory) til að greina hvað er að gerast á hverjum tíma 

(Collis og Hussey, 2003). 

 

6.2. Rannsóknaraðferð valin og öflun gagna 
 

Við val á rannsóknaraðferð til að svara rannsóknarspurningunni hvernig 

félagasamtökum er stjórnað þá er ekki um neina tölfræði að ræða, heldur beinar 

spurningar sem leita eftir lýsandi og skýrandi upplýsingum sem verður aðeins 

svarað með orðum. 

Eftirtaldar spurningar voru settar fram til að ná sem flestum upplýsingum 

um boðleiðir, valddreifingu og ábyrgðarstaði innan heildarinnar.  

1) Hvert er skipulag félagssamtakanna, þ.e. boð- og samskiptaleiðir? 

2) Hver eru helstu markmið félagsins í dag? 

 Varðandi hlutverk félagsins? 

 Varðandi fjáröflun? 

 Rekstur samtakanna og svæðisfélaga? 

3) Hefur félagið farið í stefnumótunarferli á s.l. 3 árum?  

 Hvernig hefur gengið að ná markmiðunum? 
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 Hafa tímamörk einstakra verkefna staðist? 

 Hefur framvinda einstakra verkþátta staðist markmiðin sem voru 

sett? 

 Er einhver verkþáttur sem hefur þurft að endurskipuleggja? 

4) Hvernig eru samskipti félagsins við stjórnvöld og hvernig fara þau fram? 

 Hafa samskiptin skilað árangri? 

 Fjárhagslegum? 

 Fyrir starfsemi félagsins? 

 Fyrir hagsmunaaðilana/skjólstæðingana?  

5) Hverja telur þú vera sérstöðu félagsins sem óarðsækið félag miðað við ef um 

opinbera stofnun væri að ræða? 

 

Til að fá svör við þessum spurningum var notuð lýsandi tilvikarannsókn sem er í 

grunninn eigindleg og notast við viðtöl við stjórnanda eða stjórnarmann 

viðkomandi félagasamtaka. Markmiðið er að ná fram lýsandi gögnum um starfsemi 

og stjórnun. Komu nokkur félagasamtök til greina og úr varð að haft var sambandi 

við tvo aðila, það er Krabbameinsfélag Íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörgu. 

Rætt var við Ragnheiði Haraldsdóttur forstjóra Krabbameinsfélagsins og Gunnar 

Stefánsson starfandi framkvæmdastjóra og sviðstjóra björgunar- og slysavarnasviðs 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Brugðust þau bæði vel við beiðni höfundar um 

viðtöl. 

Haft var samband við viðmælendur og óskað eftir viðtölum. Spurningarnar 

voru sendar með tölvupósti áður en viðtöl fóru fram þannig að viðmælendurnir 

höfðu tækifæri til að undirbúa sig. Síðan fór fram formlegt viðtal milli viðmælanda 

og rannsakanda.  
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7. Krabbameinsfélagið  
 

Krabbameinsfélag Íslands var stofnað af fulltrúum Krabbameinsfélags Reykjavíkur 

og Hafnarfjarðar ásamt Krabbavörn í Vestmannaeyjum þann 27. júni 1951. Í dag 

eru aðildarfélögin um 30 talsins sem eru bæði svæðafélög og stuðningshópar 

sjúklinga. Markmiðið með stofnun félagsins er að auka samvinnu aðildarfélaganna 

til að efla baráttuna gegn krabbameini, mynda heildræna opinbera stefnu um 

forvarnir, greiningu, meðferðir og endurhæfingu krabbameinssjúklinga. Jafnframt 

að stuðla að aukinni þekkingu og menntun um krabbamein og vörnum gegn 

meininu með rannsóknum og öflun gagna sem notuð eru í vísindalegum tilgangi 

(Krabbameinsfélag Íslands, e.d.).  

Á vegum samtakanna hefur krabbameinsskrá verið starfandi frá árinu 1954. 

Með skrásetningunni er unnið að því að safna saman upplýsingum um sjúkdóminn 

og afla þekkingar um orsakir og eðli sjúkdómsins sem er grunnur að 

faraldsfræðilegum rannsóknum. Í tengslum við krabbameinsskrána hefur verið 

unnið að rannsóknum um ættgengi krabbameins. Umfangsmesta verkefni félagsins 

er leit að krabbameini í leghálsi og brjóstum. Skipuleg leit hefur farið fram frá árinu 

1964 að leghálskrabbameini og síðan 1973 að brjóstakrabbameini.  

Samtökin sjá um fræðslu og útgáfu efnis um forvarnir og gefa samtökin út 

tímaritið Heilbrigðismál ásamt því að halda úti vefsíðunni www.krabb.is en þar er 

að finna margvíslegan fróðleik og upplýsingar fyrir félagsmenn og skjólstæðinga 

(Krabbameinsfélag Íslands, e.d.). 

Eitt af forgangsverkefnum samtakanna er stuðningur við sjúklinga og 

aðstandendur þeirra. Í dag eru starfandi sjö stuðningshópar sem eru aðilar að 

félaginu. Ráðgjafaþjónusta Krabbameinsfélagsins hófst árið 2007. Þjónustan er 

ætluð þeim sem greinast með krabbamein og aðstandendur þeirra. Þar starfa 

hjúkrunarfræðingur og félagsráðgjafi sem sjá um ýmis námskeið fyrir sjúklinga og 

aðstandendur. Samtökin eiga átta íbúðir til afnota fyrir sjúklinga og aðstandendur af 

landsbyggðinni á meðan á meðferðum stendur (Krabbameinsfélag Íslands, 2010).  

Frá árinu 2000 hafa markaðsmál aukist töluvert og eru orðin stór og 

mikilvægur þáttur í allri starfseminni. Má þar nefna átaksverkefnin „Bleiku 

slaufuna“ sem er árvekni- og fjáröflunarátak um brjóstakrabbamein og svo 
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„karlmenn og krabbamein“ eða Mottu mars sem jafnframt er átaksverkefni um 

krabbamein í blöðruhálskirtli. Meginmarkmið þessara átaka er að bæta þekkingu 

þjóðarinnar á krabbameini með rannsóknum, auka árvekni og afla fjár til að gera 

félaginu kleift að sinna forvörnum, ráðgjöf og fræðslu (Ragnheiður Haraldsdóttir, 

munnleg heimild). 

Skrifstofa Krabbameinsfélags Íslands sér um stjórnun, rekstur félagsins og 

þjónar starfsdeildum. Einnig eru samtökin tengiliður við stjórnvöld og fer með 

umboð til samninga við stjórnvaldið ásamt að sjá um samskipti við erlenda 

samstarfsaðila. Starfsemi Krabbameinsfélagins hefur með starfi sínu notið mikillar 

virðingar og trausts í samfélaginu, ekki aðeins meðal almennings heldur einnig  

stjórnvalda (Ragnheiður Haraldsdóttir, munnleg heimild). 

Aðildarfélögin skipa sína fulltrúa á aðalfund, fjöldi fulltrúa fer eftir fjölda 

félaga eða einn fulltrúi á hverja tvöhundruð félaga en aldrei fleiri en sex. 

Stjórnarmenn hafa fulltrúarétt á aðalfundi. Á aðalfundi er kosin sjö manna stjórn 

ásamt tveimur varamönnum. Formaður er kosinn sérstaklega til tveggja ára. Árlega 

eru kosnir þrír meðstjórnendur til tveggja ára og tveir til vara til eins árs. Þegar 

stjórn er skipuð skal sjá til þess að það séu fulltrúar bæði frá svæðisfélögum og 

stuðningshópum. Stjórnarmenn sitja ekki lengur en fjögur kjörtímabil í senn. 

Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Það er hlutverk 

formanns að boða til mánaðarlegra stjórnarfunda. Formannafundir eru haldnir 

árlega þ.e. í október og eru tillögur sem eru samþykktar af meirihluta þeirra sem 

höfðu atkvæðarétt á síðasta aðalfundi bindandi fyrir stjórnina (Krabbameinsfélag 

Íslands, e.d.).  

 

7.1. Viðtal við Krabbameinsfélag Íslands   
 

Viðtal var tekið við forstjóra Krabbameinsfélags Íslands Ragnheiði Haraldsdóttur 

þann 11. apríl 2012. Ragnheiður hóf störf hjá Krabbameinsfélaginu vorið 2010. Hún 

hefur langa reynslu af störfum í heilbrigðisgeiranum.  Starfaði 1987-1994 sem 

aðstoðarhjúkrunarforstjóri og fræðslustjóri á hjúkrunarsviði Landsspítalans. Síðan 

starfaði hún hjá heilbrigðisráðuneytinu og þar á meðal sem sviðsstjóri á sviði 

stefnumótunar heilbrigðismála þar til hún hóf störf  hjá Krabbameinsfélaginu.  
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Mynd 5 Skipurit Krabbameinsfélags Íslands. 
 

Eftir kynningu á félaginu og ýmsan fróðleik um samtökin snérum við okkur að 

rannsóknarspurningunum. Skipurit Krabbameinsfélags Íslands ásamt boð- og 

samskiptaleiðum þá nota þau fléttuskipurit til að lýsa samskipta- og boðleiðum 

innan skipulagsheildarinnar. Boðleiðir eru lóðréttar frá fulltrúum á aðalfundi til 

stjórnar og frá stjórn til forstjóra og þaðan til rekstrareininga og aðildarfélaga. 

Rekstur og markaðsmál eru stoðdeildir og tengjast fræðslu og forvörnum, ráðgjöf, 

krabbameinsleitinni og krabbameinsskrá. Grasrót samtakanna eru aðildarfélögin 

sem eru skipuð krabbameinsfélögum af öllu landinu og stuðningshópum. 

Ákvörðunarvaldið liggur frá aðalfundum félagsins til stjórnar og eru 

ákvarðanir aðalfunda bindandi fyrir stjórn krabbameinsfélagsins. Það er því 

hlutverk stjórnar að fylgja eftir og framkvæma þær ákvarðanir sem teknar eru á 

formannafundum. Að öðru leiti ber stjórnin ábyrgð á veigameiri ákvörðunum fyrir 

hönd samtakanna. Stjórnin setur reglur um starfsemi samtakanna, sér einnig um að 

ráða forstjóra sem sér um allan daglegan rekstur samtakanna í umboði stjórnar 

samkvæmt starfslýsingu. Forstjóri sér um rekstur starfsmannahalds 
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leitarstöðvarinnar ásamt samskiptum við erlenda samstarfsaðila. Einnig er það í 

höndum leitarstöðvarinnar að sjá um félagatengslanetið þar sem upplýsingum og 

fréttum ásamt fræðsluefni er komið út til allra aðildarfélaganna. Heimasíða 

samtakanna www.krabb.is er mikið notuð til að koma upplýsingum og fréttum á 

framfæri og er aðgengileg öllum. 

Samtökin hafa á undan förum árum  lagt sig fram við að vera í góðum 

tengslum við öll aðildarfélögin, sendir út reglulega fréttapistla ásamt því að stjórnin 

og forstjóri heimsækja aðildarfélögin og sitja fundi hjá þeim. Í þessu sambandi 

benti Ragnheiður á að helstu markmið varðandi hlutverk samtakanna eru:  

 

 Gott tengslanet þar sem þau leggja mikla áherslu á að vera í góðu sambandi 

við aðildarfélögin og aðra hagsmunahópa.  

 Styrk stjórn sem verður ekki til nema með sterkum bakhjarli. 

 Markvisst leitarstarf og miðstöð þekkingar en samkvæmt 2. gr. laga 

samtakanna þá er tilgangur félagsins að styðja og efla í hvívetna baráttuna 

gegn krabbameini. Benti Ragnheiður á að á síðasta aðalfundi voru meðal 

annars gerðar breytingar á þremur liðum greinarinnar þar sem lögð var 

áhersla á forvarnir og stuðning við krabbameinssjúklinga og aðstandendur 

þeirraKrabbameinsfélag Íslands, 2010). 

 

Varðandi fjáröflun samtakanna þá hafa síðustu árin verið erfið, þannig að markmið 

hafa snúið að því að halda í horfinu og að tryggja að reksturinn standi undir sér. 

Samtökin hafa farið í fjáraflanir á undanförnum árum og hefur áhersla verið lögð á 

að halda kostnaði í lágmarki og hafa þær gagnsæjar. Framkvæmdin hefur verið 

þannig að hver fjáröflun er til eins ákveðins verkefnis og í lok fjáröflunarinnar hefur 

það verið kynnt opinberlega hversu mikið hefur safnast saman í hvert einstakt 

verkefni. 

Rekstur leitarstöðvarinnar hefur haldist óbreyttur og er unnið að því að taka 

upp nýjungar sem meðal annars efla samskiptin og samstarfið við svæðisfélögin og 

stuðningshópana. Samkvæmt stefnu stjórnvalda hafa opinberir styrkir og annar 

stuðningur dregist saman umtalsvert og hefur félagið orðið að aðlaga sig því með 

því að draga saman ýmsan kostnað í rekstrinum til að halda kostnaði í lágmarki. 

Með tilkomu nýrrar tækni við leit að brjóstakrabbameini hefur leitarstöðin getað 

http://www.krabb.is/
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fækkað stöðugildum sem nemur 23% frá árinu 2009 til ársloka 2010, 

Krabbameinsfélag Íslands, 2011). Leitarstöðin hefur jafnframt fækkað leitardögum 

úr fimm í þrjá á viku til að draga úr kostnaði og til aukinnar hagræðingar 

(Ragnheiður Haraldsdóttir, munnleg heimild). 

  Í apríl 2010 og vorið sem Ragnheiður hóf störf hjá Krabbameinsfélaginu 

hófst vinna með stefnumótun félagins en undirbúningsvinna hafði staðið frá því  

janúar árið 2009. Með samþykki aðalfundar árið 2010 hófst stefnumótun 

Krabbameinsfélags Íslands fyrir tímabilið 2010-2014 og er stefnumótunaráætlunin 

nefnd „Lifandi vinnuplagg“ og notuð sem slík, 

Unnið er eftir stefnumótunaráætluninni og markmiðum hennar. Áætlunin er 

uppfærð reglulega. Ýmsir þættir hafa verið endurskoðaðir, endurskipulagðir og 

tímasetningum breytt. Eitt af markmiðum samtakanna hefur verið að efla samstarf 

við svæðisfélög og stuðningshópa og hefur mikið áunnist. Ennfremur sagði 

Ragnheiður að það hefur þurft breyta nokkrum markmiðum sem voru óraunsæ, 

meira „bara draumur“ (Ragnheiður Haraldsdóttir, munnleg heimild). 

Varðandi samskipti samtakanna við stjórnvöld þá benti Ragnheiður á að hún 

hefði áður starfað í heilbrigðisráðuneytinu til margra ára hefur hún því góðan 

aðgang að stjórnvöldum og hefur lagt sig fram um að viðhalda góðu sambandi. 

Samtökin hafa starfað í nánu sambandi við Landlæknisembættið og 

Velferðarráðuneytið. Samskiptin fara fram meðal annars með fjölda funda, 

bréfaskriftum og heimsóknum. Samskiptin við stjórnvöld hafa skilað miklum 

árangri, ekki aðeins fyrir samtökin heldur ekki síður fyrir hagsmunaaðila, sjúklinga, 

almenning og ekki síst fyrir stjórnvöldin sjálf. 

Stór hluti fjármagns félagsins kemur frá stjórnvöldum. Eins og áður hefur 

komið fram hefur verið dregið úr fjárframlögum sem kemur niður á allri 

starfseminni og ekki síst þar sem hluti starfseminnar að margra mati ætti að eiga 

heima hjá opinberri stofnun. Samtökin njóta mikils trausts frá stjórnvöldum og fá 

góðan stuðning svo sem í formi þjónustusamninga og ríkisstyrkja, einnig með 

óbeinum hætti. t.d. hafa ýmsir ráðherrar og opinberir embættismenn komið fram 

með samtökunum þegar samtökin hafa farið í herferðir og átaksverkefni sem gefur 

mikið gildi og eykur traust almennings (Ragnheiður Haraldsdóttir, munnleg 

heimild). 

Sérstaða samtakanna sem félagasamtök í stað þess að vera opinber stofnun 

sagði Ragnheiður á að með því að starfa sem frjáls félagasamtök í stað þess að vera 
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opinber stofnun býr starfsemin yfir meiri sveigjanleika, skjótari viðbrögðum við 

breytingum, möguleikum á fjáröflunum, frelsi til skoðana og athafna, meira lýðræði 

og mikilli nálægð við hagsmunaaðila samtakanna (Ragnheiður Haraldsdóttir, 

munnleg heimild). 
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8. Slysavarnafélagið Landsbjörg 
 

Upphaf slysavarna á Íslandi var stofnun Björgunarfélags Vestmannaeyja árið 1918 

en aðdragandann má rekja til sjóslysa víða um landið í kringum aldamótin 1900. 

Slysavarnafélag Íslands var síðan stofnað árið 1928 og Landsbjörg, landssamband 

björgunarsveita, var stofnað árið 1991 með sameiningu Landssambands 

hjálparsveita skáta og Landssambands flugbjörgunarsveita. Slysavarnafélagið 

Landsbjörg var stofnað 2. október árið 1999 sem landssamtök björgunarsveita og 

slysavarnadeilda á Íslandi. Með sameiningunni urðu til ein stærstu samtök 

sjálfboðaliða sem taldi þá um 18.000 félagsmenn, sem samanstóð af yfir 700 

slysavarnafélögum og björgunarsveitum (Landsbjörg, Félagið, e.d) 

Starfsemin snýst um sjálfboðaliðastörf og um er að ræða stóran og öflugan 

hóp sjálfboðaliða allsstaðar af landinu til að vera til taks alltaf, allt árið. Markmið 

starfseminnar er að koma í veg fyrir slys og bjarga mannslífum. 

Félagsstarfssemin hefur annars vegar starfað að forvörnum sem var helsta 

starf Slysavarnafélagsins og hins vegar að björgunarstörfum sem var helsta starf 

Landsbjargar. Ásamt forvörnum og björgunarstörfum hefur mikil áhersla verið lögð 

í öflun búnaðar til björgunar- og hjálparstarfa. Samstarf milli samtaka 

björgunarsveita hófst formlega árið 1985, þar með hófst skipulögð starfsemi við leit 

og björgun. Var landinu skipt upp í 18 svæði og skipuð var svæðisstjórn í hvert 

þeirra svæða til að stjórna björgunaraðgerðum. Í framhaldinu varð til Landsstjórn 

björgunarsveita til að samræma starfsemi svæðisstjórna. Eftir þessu fyrirkomulagi 

er ennþá unnið (Gunnar Stefánsson, munnleg heimild). 

Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur unnið að öflugu frumkvöðlastarfi til 

eflingar slysavörnum og nefndi Gunnar sem dæmi að árið 1968 hófu 

Slysavarnarfélagið rekstur Tilkynningaskyldu Íslands sem það rak til ársins 2004 en 

með lögum sem voru sett á Alþingi 20. mars árið 2003 um vaktstöðvar þá færðist 

starfsemin til ríkisins þ.e. Vaktstöð siglinga sem starfar undir stjórn 

Landhelgisgæslunnar. Slysavarnafélagið hóf að vinna að umferðaröryggi með 

stofnun Umferðaráðs árið 1969 og þegar starfsemin var farin að skila árangri og 

komin í farveg þá tóku tóku stjórnvöld við og starfar umferðaráð nú sem hluti af 

Umferðastofunni sem var stofnuð 1. október 2002. Einnig má nefna að 
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Slysavarnafélag Íslands stofnaði og rekur Slysavarnaskóla sjómanna frá árinu 1985 

og fékk gamla varðskipið Þór þá afhent til að nota við kennslu og þjálfun. Með 

lögum frá alþingi árið 1991 fá menn ekki lögskráningu á skip nema að hafa sótt 

námskeið við skólann. Nýjasta verkefnið þeirra er að tryggja öryggi ferðamanna í 

samstarfi við samtök ferðaþjónustunnar. Samtökin halda úti heimasíðunni 

www.savetravel.is þar sem ferðamenn geta skráð inn ferðaáætlun sína og þannig er 

hægt að fylgjast með ef eitthvað út af bregður (Gunnar Stefánsson, munnleg 

heimild). 

Hluti af starfseminni snýr að öflun aðfanga svo sem björgunar- og 

tækjabúnaðar og hafa samtökin lagt mikið upp úr að vera með góðan búnað, ekkert 

síður en að vera með vel þjálfað starfslið og sjálfboðaliða, hvort heldur sem um er 

að ræða sjóbjörgun, köfun, fjallabjörgun, beltatækja, rústabjörgun og 

snjóflóðabjörgun. Hægt er að kalla út um tvöþúsund sjálfboðaliða með sms-

skilaboðum í gegnum útkallskerfi neyðarlínunnar 112 (Ómar H. Kristmundsson og 

Steinunn Hrafnsdóttir, 2008 bls. 370). 

Landsbjörg hefur starfrækt öflugt unglingastarf þ.e. uppeldisstöðvar fyrir 

björgunarsveitir félagsins. Fyrstu unglingadeildirnar voru stofnaðar 1934. Í dag eru 

deildirnar um 53 talsins út um allt land og þar starfa unglingar á aldrinum 13-17 

ára. Einnig starfrækja þeir sumarnámskeið fyrir unglinga, hvert námskeið er ein 

vika og eykst eftirspurnin ár frá ári (Gunnar Stefánsson, munnleg heimild).  

 

8.1. Viðtal við Slysavarnafélagið Landsbjörgu 
 

Þann 17. apríl 2012 var sviðsstjóri björgunar- og slysavarnarsviðs og starfandi 

framkvæmdastjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar Gunnar Stefánsson heimsóttur. 

Gunnar hefur starfað með með björgunarsveitunum frá árinu 1975 og komið að 

ýmsum störfum innan Landsbjargar á þessum tíma.  

http://www.savetravel.is/
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Mynd 6 Skipurit Slysavarnafélagsins Landsbjargar hannað í samráði við Gunnar 
Stefánsson starfandi framkvæmdastjóra. 

 

Eftir kynningu á þróunn og starfsemi Slysavarnafélgsins Landsbjargar var 

farið yfir rannsóknarspurningarnar. Þar sem ekki fannst skipurit samtakanna er það 

hannað skv. lýsingu Gunnars. Starfssemi samtakanna er skipt í fjögur rekstrarsvið 

sbr. afurðaskipulag þar sem ákveðin sérhæfing er innan hvers sviðs og þau starfa 

sem sjálfstæðar einingar. Stjórnstöð aðgerðamála ásamt svæðisstjórnum á 

aðgerðasvæðum eru tengd sérstaklega án þess að slíta tengslin við stjórn 

samtakanna og aðildarfélögin vegna sérstöðu stjórnstöðvarinnar. Í aðgerðamálum er 

það stjórnstöð sem stjórnar aðgerðum í samráði við svæðisstjóra á aðgerðastað. 
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Á landsþingum(aðalfundum) samtakanna þar sem mikilvægar ákvarðanir 

eru teknar sem snúa að rekstri samtakanna og er það hlutverk stjórnar að fylgja eftir 

ákvörðunum. Gunnar lagði mikla áherslu á að Slysavarnarfélagið Landsbjörg væri 

regnhlífasamtök sjálfstæðra sjálfboðaliðsfélaga 50 slysavarnadeilda og 

kvennadeilda sem vinna að forvarnar- og fræðslumálum ásamt 97 björgunarsveitum 

og aðgerðadeildum sem vinna að björgunarstörfum bæði á sjó og landi. Öll 

aðildarfélögin þ.e. félög, deildir og sveitir starfa sem sjálfstæð aðildarfélög og bera 

ábyrgð á eigin rekstri bæði fjárhagslega og lagalega. Innan aðildarfélaganna félaga 

starfa 53 unglingadeildir.  

Á tveggja ára fresti eru haldin landsþing sem er æðsta vald samtakanna og 

benti Gunnar á þar sem öll aðildarfélögin hafi jafnan rétt til að senda tvo fulltrúa er 

verið að leggja áherslu á lýðræðið innan samtakanna. Á þinginu eru teknar 

stefnumarkandi ákvarðanir, lagabreytingar og stjórn kosin þ.e. formannskjör og átta 

stjórnarmanna. Stjórnin er kosin til tveggja ára í senn. Stjórnin ber ábyrgð á 

starfsemi samtakanna, starfar samkvæmt samþykktum landsþings, það á við um að 

fjármál séu innan samþykktrar fjárhagsáætlunar ásamt öðrum samþykktum 

aðalfundar og fulltrúaráðsfunda. Stjórnin sér um ráðningu framkvæmdastjóra. 

Í stjórn sitja formaður, varaformaður, ritari og gjaldkeri ásamt fimm 

meðstjórnendum. Á fyrsta stjórnarfundi eftir landsþing þá skipta stjórnarmenn með 

sér verkum, gera skipurit og starfslýsingar sem allir félagsmenn hafa aðgang að. 

Stjórnarfundir eru haldnir að jafnaði hálfsmánaðarlega. 

Hlutverk framkvæmdastjóra er að fylgja eftir ákvörðunum stjórnar, sjá um 

daglegan rekstur, starfsmannahald og alþjóðatengsl. Vera í tengslum við 

rekstrarsviðin og halda uppi góðu aðgengi að upplýsingum og gögnum til 

aðildarfélaganna.  

Fulltrúaráðsfundir eru haldnir árlega þar sem fulltrúar frá öllum 

aðildarfélögum sitja og taka stöðuna á þeim verkefnum sem eru í gangi og taka 

mikilvægar ákvarðanir sem ekki geta beðið til næsta landsþings. 

Gunnar lagði áherslu á að innan starfsemi samtakanna sem er Stjórnstofa 

sem er stjórnað af landsstjórn björgunarsveita. Landsstjórn er sérstakalega skipuð af 

stjórn samtakanna fyrir 1. september ár hvert og skipar stjórnin formann samkvæmt 

tillögum landsstjórnar. Í landsstjórninni er aðeins skipað fagfólk sem hefur mikla 

reynslu og þekkingu af aðgerðamálum til sjós og lands. Þegar kemur að 

aðgerðamálum þá er það í höndum hennar að stýra aðgerðum frá stjórnstöð. 
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Ennfremur er hlutverk landsstjórnar í aðgerðum að sjá um að samhæfing sé á milli 

svæðisstjórna í fjölsvæða aðgerðum, einnig milli svæðisstjórna, björgunarsveita og 

opinberra aðila. Landsstjórnin sér um eftirlit með því að svæðisstjórnir starfi 

faglega og eftir reglum félagsins. Stjórn hefur á sama hátt eftirlit með að 

Landsstjórnin starfi faglega og eftir reglum. 

Helstu hlutverk Slysavarnafélagsins Landsbjargar er að halda utan um 

samskiptin við heildina og stjórnvöld, félagsstarfið og aðgerðir ásamt að sinna 

björgunar-, slysavarna- og fræðslustarfi. Félögin sjálf eru öllum opin og allir geta 

gerst félagar samanber framtíðarsýn samtakanna og vísaði Gunnar í stefnumótun 

þeirra:  

 Að gefa fleirum tækifæri til að starfa með félaginu 

 Að efla Slysavarnaskóla sjómanna og auka öryggi sjófarenda 

 Að efla slysavarnir 

 Að byggja upp öflugri björgunarsveitir 

 Að auka upplýsingastreymi til almennings og félagsmanna 

 Að efla unglingastarfið 

 Að efla Björgunarskólann 

 Að starfrækja öflugar höfuðstöðvar sem styðja við starfsemi félagsins 

 (Slysavarnafélagið Landsbjörg,  2009). 

 

Helsti tekjuliður samtakanna eru tekjur af rekstri Íslandsspils sem samtökin reka í 

rekstrarfélagi með Rauða kross Íslands og SÁÁ. og stærsti tekjuliður 

aðildarfélaganna með sölu flugelda og neyðarkallsins. Jafnframt eru nokkrir 

stuðningsaðilar en það hefur dregist saman á síðast liðnum árum. Framlag frá 

stjórnvöldum er lítið brot af því fjármagni sem samtökin þurfa til rekstrarins eða um 

7-8%.  

Samtökin sjá um að kaupa inn flugeldana sem aðildarfélögin fá á 

kostnaðarverði og tekjur af sölunni renna að fullu til viðkomandi félags. Sama gildir 

um sölu á neyðarkallinum, tekjur af sölunni renna óskiptar til viðkomandi 

aðildarfélags. Stærstur hluti starfsemi samtakanna er fjármagnaður af sjálfsaflafé og 

með tekjum af hlutdeild úr spilakössum Íslandsspils. Hluta af tekjum Íslandsspils er 

deilt út til aðildarfélaganna eftir ákveðnu „peningaskiptakerfi“ sem samtökin hafa 

byggt upp þannig að það fer eftir hversu virk félögin hafa verið t.d. hversu mikið 

starf hefur átt sér stað hjá viðkomandi félagi og fjölda aðgerða sem viðkomandi 
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félag hefur tekið þátt í ásamt fleiru. Þetta gefur viðkomandi félagi ákveðið vægi 

sem úthlutunin fer eftir.  

Varðandi spurningar um stefnumótun samtakanna og árangur þá hófst 

undirbúningur að stefnumiðaðri áætlun á árinu 2007 og var stefnumótun 

samtakanna samþykkt á aðalfundi félagsins árið 2009. Það ár hófst jafnframt 

framkvæmd áætlunar stefnumótunar Slysavarnafélagsins Landsbjargar fyrir 

tímabilið 2009-2013. Eins og Gunnar orðaði það „það var mikil vinna lögð í 

undirbúning áætlunarinnar en eftirfylgnin er enn þá meiri vinna“.  

Unnið hefur verið að öllum þeim markmiðum sem voru sett fram í 

áætluninni, en það hefur gengið illa að ná settum tímasetningum markmiðanna. Þó 

er stöðugt unnið að því að ná þeim. Umsvif starfseminnar gerir það að verkum að 

tímasetningar áætlunarinnar þurfa að vera sveigjanlegar þannig að það sé hægt að 

hliðra til þegar þess þarf, þar má nefna aðgerðamál sem eru yfirleitt tímafrek og þá 

er nauðsynlegt að hafa þann möguleika að geta breytt áætluninni. Einnig hefur 

stefnumótunin verið notuð til leiðbeiningar þegar ný verkefni berast inn á borð 

stjórnar og þá er kannað hvort verkefnin falli að  markmiðum hennar sem auðveldar 

allar ákvarðanir um hvort farið verði í viðkomandi verkefni. Á síðasta stjórnarfundi 

var farið yfir stefnumótunaráætlunina og þá kom í ljós að samtökin hafa náð flest 

öllum markmiðunum sem þau höfðu sett sér.   

Eftir bankahrunið sem varð haustið 2008 hefur fjárhagslegur stuðningur 

dregist saman en í staðinn hafa félagsmenn meiri tíma til sjálfboðaliðsstarfa. 

Félögum hefur fjölgað og viðhorfið og gildin hafa breyst í samfélaginu, félagsmenn 

leggja fram ýmiskonar vinnu til félagsins og gefa þannig meira af sér. Minna 

fjármagn en meiri virðisauka í félagsmönnum. 

Benti Gunnar á að með tilliti til starfsseminnar þarf áætlunin að vera 

sveigjanleg þar sem umhverfið er síbreytilegt og þarfnast samtökin því aukins 

svigrúms til að takast á við breytingarnar. Eitt af gildum samtakanna er að efla 

slysavarnir sjómanna t.a.m. og hefur það verkefni skilað miklum og góðum árangri.  

Sem dæmi um breyttar áherslur í starfseminni þá hafa samtökin einnig unnið að 

verkefninu „Slysavarnir ferðamanna“ og reka sérstaka heimasíðu í samstarfi við 

ferðaþjónustuna þar sem ferðamenn skrá ferðaáætlun sína þar með hefur stjórnstofa 

upplýsingar um ferðir viðkomandi ef eitthvað kemur upp á. 

Markmiðin sem hafa náðst með áætluninni eru að styrkja svæðisfélögin og 

stuðningshópa, efla unglingastarfið og reka útivistarskóla þar sem unglingar fá gott 
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tækifæri til að kynnast starfinu og útivist. Vel hefur tekist til við að auka 

upplýsingaflæðið til félagsmanna og jafnframt fá fleiri félagsmenn inn í starfið. 

Með þessu hefur tekist að byggja upp öflugar björgunarsveitir, efla 

björgunarskólann sem hefur skilað góðum árangri og hefur þátttaka aukist um nær 

40%.  

Varðandi samskipti við stjórnvöld sagði Gunnar að samtökin væru í mjög 

góðum samskiptum við stjórnvöld og þar er helst að nefna Innanríkisráðuneytið. 

Eins og hann orðaði það „það eru fá samtök sem hafa þessa sterku ímynd sem 

samtökin hafa á meðal landsmanna“ sem hefur skilað samtökunum góðum árangri, 

um leið skila samtökin miklu til baka til samfélagsins. Samtökin búa yfir mikilli 

sérþekkingu og þegar kemur til aðgerða eins og leit og björgun á landi er með 

fastmótað verksvið með reglugerðum. Samanber reglugerð frá árinu 2003 nr. 43 um 

leit og björgun á landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita. Þá er það 

lögreglustjóri sem ákveður hvort að aðgerðir fari af stað eða skal hætt en hlutverk 

svæðisstjórnar á viðkomandi svæði sem fer með stjórnun aðgerða fyrir hönd 

Landsbjargar og stýrir sínum mannafla.  

Samtökin eru ávallt að berjast fyrir tilverurétti sínum. Samtökin fá úthlutað 

ákveðinni fjárveitingu á ári sem nemur einungis 7-8% af fjármagni samtakanna en 

þær fjárveitingar hafa dregist saman á undanförnum árum. Samtökin leggja sig fram 

við að halda í horfinu og eru sífellt að reyna að sækja styrki til stjórnavalda, 

fyrirtækja og einstaklinga. Samtökin eru með fasta samninga við nokkur fyrirtæki 

um ákveðnar greiðslur á ári sem skiptir höfuðmáli fyrir reksturinn. Að öðru leiti er 

það stefna samtakanna að starfa sjálfstætt og vera óháð stjórnvöldum og koma í veg 

fyrir pólitísk áhrif, þannig hefur félagið dafnað betur. 

Starfsemi samtakanna snýst annars vegar um slysavarnir og hins vegar um 

aðgerðir. Þegar um almannavarnaaðgerðir er að ræða þá eru samtökin í samskiptum 

við opinbera aðila sem samhæfa aðgerðir á landsvísu. Lögreglustjórinn á svæðinu 

stjórnar aðgerðum í stjórnstöð í héraði og sér um önnur aðföng sem ekki snúa beint 

að aðgerðum björgunarsveitanna. Samtökin bera ábyrgð og stjórna sínu fólki sem 

má segja að sé 90% af aðgerðunum sem eru framkvæmdar og tæknilegri stjórnun. Í 

húsakynnum samtakanna er samhæfingarmiðstöð þaðan sem aðgerðum er stjórnað.  

 

Samtökin eru ekki stofnun, þau eru sjálfboðaliðafélag sem fer allt aðrar 

leiðir og boðleiðir eru allar miklu styttri. Sérstaða samtakanna er fyrir það fyrsta að 
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þau eru sjálfstæð. Það hefur sterka ímynd og félagsmenn vinna í sjálfboðaliðsvinnu 

sem skiptir miklu máli fyrir samtökin, fyrir vikið verður allur kostnaður lægri, mun 

auðveldara er að taka ákvarðanir, allt miklu auðveldara. Reglulegir fundir sem allir 

koma að og reglulegir stjórnarfundir sem gerir alla ákvarðanatöku mun auðveldari 

og skilvirkari. Aðgengi aðildarfélaganna og boðleiðir innan félagins eru stuttar, það 

þarf bara að tilkynna sig beint í stjórnstöð. Þegar til aðgerða kemur, eru í stjórnstöð 

aðeins sjálfboðaliðar með mikla þekkingu og reynslu og stýra aðgerðum þaðan. 

Benti Gunnar á að félagsmenn eru að vinna af hugsjón sem skiptir öllu máli. Allir 

félagsmenn hvort sem það eru karlmenn eða konur eru félagar af því þeir hafa 

gríðarlegan áhuga og starfa „af lífi og sál“ og allir starfsmenn samtakanna eru 

félagsmenn sem er hinn mikli styrkur samtakanna (Gunnar Stefánsson, munnleg 

heimild).  
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9. Greining 

 

9.1. Skipurit og boðleiðir félagasamtakanna 
 

Skipulagsheildir verða til þar sem hópur starfsmanna kemur saman til að vinna að 

ákveðnu markmiði. Mikilvægt er að hver og einn starfsmaður viti hvert hlutverk 

hans er og hvar ábyrgðin liggur. Í raun skiptir ekki máli hverskonar starfsemi það er 

eða hvort um er að ræða skipulagsheild úr einkageiranum, opinbera geiranum eða 

þriðja geiranum. 

Krabbameinsfélag Íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörg eru hvort um 

sig regnhlífasamtök margra aðildarfélaga og hópa sem starfa að sameiginlegum 

markmiðum. Öll aðildarfélögin hafa sína fulltrúa í umboði síns félags á aðalfundum 

eða landsþingum samtakanna þar sem veigamiklar ákvarðanir eru teknar ásamt 

kjöri í stjórn samtakanna. Með þessu fyrirkomulagi hafa öll aðildarfélögin tækifæri 

til að vera þátttakendur í stjórnun samtakanna og koma sínum málefnum á framfæri 

á lýðræðislegum grundvelli. Stjórn samtakanna hefur einungis umboð til að 

framfylgja ákvörðunum aðalfundar eða landsþings. Á milli aðalfunda eða 

landsþinga eru haldnir fulltrúaráðsfundir og/eða formannafundir sem taka 

ákvarðanir um mikilvæg verkefni og málefni sem ekki geta beðið til næsta 

aðalfundar. Boðleiðir eru stuttar og eiga því ekki að tefja ákvarðanatöku um of. 

Tenging við aðildarfélögin er sett beint undir framkvæmdastjóra/forstjóra til að 

tryggja stuttar boðleiðir út í aðildarfélögin.  

Skipurit Krabbameinsfélagsins er fléttuskipulag með tveimur stoðdeildum 

sem eru í tengslum við starfseiningarnar. Þannig skilgreinir félagið verkefnin og 

afmarkar þau fyrir hverja einingu þar sem töluverð sérhæfing er innan hverrar 

einingar. Hver starfseining starfar sjálfstætt þannig að ábyrgðarstaðir dreifast lárétt í 

afurðaskipulagi. Stoðdeildir eru tengdar við öll rekstrarsviðin og mynda 

fléttuskipulag sem hentar vel skipulagsheildum sem þurfa að bregðast fljótt og vel 

við breytingum (Daft, 2007, bls. 213).  
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Skipurit Slysavarnafélagsins Landsbjargar er afurðaskipulag þar sem 

sviðunum er skipt upp eftir sérsviðum. Hvert svið er aðskilið með skilgreint 

ábyrgðarsvið og rekstur og er því sjálfstæð eining innan skipulagsins (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2006, bls. 10).  

Stjórnstöð aðgerða fellur beint undir stjórn samtakanna og er sett sem 

sjálfstæð eining. Tengsl stjórnstöðvar eru beint til svæðisstjórnanna án tengsla við 

rekstrarsviðin eða framkvæmdastjóra sem gerir boðleiðir til svæðisstjórna í 

útköllum og aðgerðum stutta. Ef sett væri upp skipurit einungis fyrir stjórnstöð þá 

væri það svæðisskipulag þar sem stjórnstöðin fer með stjórn og ákvarðanatöku og 

raðar öllum svæðisfélögunum sem sjálfstæðum einingum undir hana. Stjórnstöðinni 

er stjórnað af sérhæfðum sjálfboðaliðum sem hafa það hlutverk að vera 

samhæfingaraðilinn í aðgerðum. M.ö.o. þegar um útkall er að ræða er haft samband 

við stjórnstöð sem sér um að hafa samband við svæðisstjórn þess félags sem er næst 

aðgerðastað á landinu og stýrir aðgerðum úr stjórnstöðinni í samvinnu við 

viðkomandi félag.  

 

9.2. Stefnumótun félagasamtakanna 
 

Krabbameinsfélag Íslands og Slysavarnafélagið Landsbjörg hafa bæði farið í 

stefnumótunarferli undanfarin ár. Mikil vinna var lögð í allan undirbúninginn og 

hafa bæði samtökin lagt mikla áherslu að unnið væri eftir stefnumótunar áætluninni 

til að ná fram settum markmiðum.   

Bæði samtökin hafa áætlunina opna með þann möguleika fyrir hendi að þau 

geti framkvæmt breytingar og uppfært hana reglulega en um leið hafa það að 

meginmarkmiði að vinna jafnt og þétt að settum markmiðum. Með því að hafa 

sveigjanleika hafa samtökin getað tekist á við ýmis aðkallandi verkefni og 

framkvæmt breytingar. 

 

9.3. Samskipti við stjórnvöld 
 

Bæði samtökin láta vel af samskiptum sínum við stjórnvöld og telja að þau hafi 

mikið gildi fyrir þau. Jafnframt hafa samtökin mikið gildi fyrir samfélagið í heild 

sinni og hafa því sterka stöðu gagnvart stjórnvöldum.   
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Líkt og annars staðar í samfélaginu hefur fjárhagslegur stuðningur dregist 

saman, bæði frá stjórnvöldum og frá samfélaginu. Hafa samtökin tekist á við þann 

vanda með aukinni hagræðingu í rekstri og með fjáröflunum. Fram kom hjá 

Landsbjörgu að aðstæðurnar í samfélaginu hafa leitt til samdráttar í fjárhagslegum 

stuðningi til samtakanna en á sama tíma hefur félagsmönnum fjölgað innan 

samtakann og félagsmenn hafa haft meiri möguleika til að gefa meira af sér með 

ýmiskonar vinnuframlagi þar sem þeir hafa haft meiri tíma aflögu, sem hefur skilað 

sér með minni rekstrarkostnaði. 

Báðir viðmælendurnir töldu félagasamtökin betur sett sem sjálfstætt félag 

heldur en að vera opinber stofnun. Skýringin er meiri sveigjanleiki, styttri boðleiðir 

sem skila sér með skjótari viðbrögðum til að takast á við breytingar og aðgerðir og 

samskipti innan samtakanna miklu auðveldari og styttri. Ef um væri að ræða 

opinberar stofnanir þá væru boðleiðir lengri og tími til ákvarðanatöku seinvirkari, 

mikið skrifræði og lokaákvarðanir liggja hjá viðkomandi ráðherra sem tekur mikinn 

tíma. Ennfremur hafa samtökin mun meira frelsi til athafna og skoðana og ekki síst 

meira lýðræði þar sem félagsmenn koma að ákvarðanatöku og samtökin og leggja 

sig fram að lámarka allan kostnað og vinnuframlag sjálfboðaliða hefur mikið að 

segja fyrir samtökin eins og framkvæmdastjóri Landsbjargar benti á að stór hluti 

starfseminnar byggist á sjálfboðaliðum sem starfa af áhuga og hugsjón sem skiptir 

afar miklu máli í slíkum samtökum og er um leið styrkur þeirra. Einnig bentu þau á 

að samtökin vera í meiri nálægð við við hagsmunaaðila sína og síðast en ekki síst 

hafa samtökin tækifæri til að fara í fjáraflanir sem væri engin möguleiki ef um 

opinbera stofnun væri að ræða. 
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Niðurstöður 
 

Hér á landi hefur almenn félagastarfsemi – óarðsækinn rekstur sem líka er nefndur  

„þriðji geirinn“ lítið verið í umræðunni og fáir sem gera sér grein fyrir hversu 

umfangsmikill hann er. Líkt og fram kemur í  upptalningu í kafla 2.2. þá nær 

starfsemi þriðja geirans víða út í samfélagið og skipar stóran sess innan þess. Með 

þessari rannsókn hefur höfundur fengið innsýn í starfsemi félagasamtaka. Skoðað 

uppbyggingu þeirra og lýst því hvar ákvarðanir eru teknar.  

Í stað þess að ákvörðunarvaldið sé í höndum stjórnar þá eru allar mikilvægar 

ákvarðanir teknar á aðalfundum/landsþingum þar sem fulltrúar allra aðildarfélaga 

hafa rétt til setu. Á aðalfundinum/landsþingum liggur ákvörðunarvaldið sem er 

einkenni lýðræðis innan félaga og félagasamtaka. Það má segja að 

ákvörðunarvaldið liggi frá botni upp á toppinn og þaðan niður aftur.  

Við skoðun á skipuritum félagasamtakanna kemur í ljós að þau eru ekki eins 

flókin og búast hefði mátt við. Meginhluti starfseminnar liggur lóðrétt frá 

aðalfundi/landsþingi til stjórnar og frá stjórn til framkvæmdastjóra og þaðan annars 

vegar út til aðildarfélaganna og svo hins vegar til starfssviðanna. Það sem er 

sérstakt við skipurit félagasamtaka er að ákvörðunarvaldið er í höndum fulltrúa allra 

aðildarfélaganna á aðalfundum/landþingum samtakanna sem skapar lýðræðið í 

ákvörðunartöku samtakanna. Á aðalfundunum/landsþingunum er kosin stjórn en 

það er mismunandi eftir samtökum hvort sett séu ákveðin tímamörk hversu lengi 

einstaklingar geta setið í stjórn samfleytt. Aðalfundir/landsþing fara fram annað 

hvort einu sinni á ári eða annað hvert ár. Í þessu verkefni var ekki rannsakað 

hvernig einstaklingar veljast í stjórnir félaganna en væri engu að síður áhugavert að 

skoða.  

Vinna við stefnumiðaða áætlanagerð er tímafrek og er kostnaðarsöm. Ef vel 

er að því staðið og markmiðin raunhæf þá getur það skilað góðum árangri bæði 

fyrir starfsemina sjálfa og reksturinn. Þar sem í umhverfinu eru miklar og örar 

breytingar getur greiningarvinnan á stöðu viðkomandi félaga verið mjög góð. 

Samtökin gera sér grein fyrir stöðu þeirra innan samfélagsins og umhverfisins og 

geta unnið að því nýta að tækifæri og gera viðeigandi ráðstafanir gagnvart 

mögulegum ógnunum sem eru í umhverfinu. 
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Samtökin sem voru rannsökuð hafa greinilega lagt nokkra vinnu í 

áætlunargerð og fylgjast reglulega með framgangi markmiðanna. Það er greinlegt 

að bæði samtökin leggja áherslu á að ná settum markmiðum. Áætlanagerðin skipar 

nokkurn sess í starfsemi félaganna. Það sýnir sig í því að Krabbameinsfélagið kallar 

áætlunina „lifandi plagg“ og hjá Landsbjörgu er áætlanagerðin notuð sem 

„leiðbeiningar“. Bæði samtökin eru að nýta sér þann sveigjanleika sem þau geta 

skapað með því að vera með stöðuga eftirfylgni og uppfæra og breyta áætluninni 

eftir því sem við á án þess að missa sjónar á markmiðunum. Megin ástæður fyrir 

mistökum í undirbúningi og framkvæmd stefnumiðaðar áætlunar er að ekki sé tekið 

tillit til þeirra þátta sem þurfa að vera til staðar til þess að hægt sé að fylgja 

stefnuáætluninni eftir og ennfremur að vinna við að fylgja stefnuáætluninni eftir sé 

aðskilin frá daglegum rekstri (Ómar H. Kristmundsson, 2008).  Bæði samtökin hafa 

komist hjá því að gera þessi mistök og komið í veg fyrir að áætlunin rykfalli upp í 

hillu.  

Mín ályktun er sú að þau samtök sem voru skoðuð í þessu verkefni þá er 

stjórnunin lýðræðisleg og fagleg. Bæði samtökin hafa ákveðinn sess í samfélaginu 

og hafa áunnið sér mikið traust og stuðning frá samfélaginu. Þau hafa allt til að 

vinna að halda trúverðugleika sínum. Þau einkennast af metnaðarfullri starfsemi og 

með metnaðarfulla, hæfa og vel þjálfaða einstaklinga í sínum í röðum.  

Í félögunum er mikið starf unnið í sjálfboðaliðsvinnu en til að reka 

höfuðstöðvar eins og þær sem höfundur kynnti sér í rannsókn þessari þá eru 

launaðir starfsmenn þar sem margir vinna mjög sérhæfð störf ásamt sjálfboðaliðum 

sem vinna endurgjaldslaust. Með starfsemi þessara samtaka er framlag þeirra til 

samfélagsins ómetanlegt með öllu sem þau leggja á vogarskálarnar. Virði 

sjálfboðaliðsstarfanna er ómetanlegt og er verðugt rannsóknarefni að meta 

fjárhagslegt virði unninna sjálfboðaliðsstunda t.d. á ársgrundvelli, þá værum við 

líklega að tala um stærð sem erfitt er að gera sér grein fyrir.  

Árið 2008 voru stofnuð samtök frjálsra félagasamtaka sem starfa í 

almannaþágu sem nefnast Almannaheill. Markmið samtakanna er að vinna að 

sameiginlegum hagsmunamálum þriðja geirans. Tilgangur samtakanna er að vinna 

fyrir almannaheillasamtök og sjálfseignastofnanir til að skapa aðgengilegt 

starfsumhverfi og um leið styrkja ímynd og stöðu félaganna. Almannaheill er ætlað 

að vera málsvari gagnvart stjórnvöldum og fjölmiðlum. Einnig er þeim ætlað að 

stuðla að og skapa umræður um hagsmunamál almannasamtaka á opinberum 
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vettvangi og stuðla að stuðningi og aðgerðum stjórnvalda í málefnum félaganna. 

(Almannaheill, e.d.). 

Þriðji geirinn er sífellt að verða stærri hluti af hagkerfinu og sem dæmi eru 

árlegar inn- og útgreiðslur lífeyrissjóðanna 13% af vergri landsframleiðslu hér á 

landi. Áætlanir benda til að starfsemi félaga innan þriðja geirans sé um 4-6% af 

vergri landsframleiðslu hér á landi og er talið að stærstum hluta sé um að ræða 

ýmiskonar þjónustustörf. Hægt og bítandi er að koma í ljós að vægi þessarar 

starfsemi og hversu umfangsmikil hún er í samfélaginu og hversu miklu hann er 

skila til samfélagsins ásamt mikilvægi hans fyrir atvinnumarkaðinn (Jón 

Sigurðsson, 2011).  

Í verkefninu er ekki farið í greiningu á fjármálum og fjárhagslegum rekstri 

þriðja geirans en þegar rannsókn Ívars Jónssonar árið 2005 er skoðuð þar sem hann 

áætlar hlutfall veltu óarðsækinna félaga yfir 46% af vergri landsframleiðslu þá nær 

hann að draga fram hversu mikið vægi starfsemi félaga og félagasamtaka er í 

samfélaginu.  

Þegar Bandaríska rannsóknina af greiningu á umfangi atvinnugreina þar árið 

2010 er skoðuð kemur fram að óarðsækni geirinn er orðin þriðji stærsti 

atvinnurekandinn eða yfir 10% af heildar atvinnumarkaðnum í Bandaríkjunum og 

starfsmönnum þriðja geirans hefur fjölgað á síðast liðnum árum á meðan samdráttur 

hefur verið í öðrum geirum. Ekki finnast sambærilegar kannanir á Íslandi til 

samanburðar en þær hefðu verið áhugaverðar til samanburðar til að sjá hvernig 

þróunin hefur verið síðasta áratuginn. Væru þær fyrir hendi sem gætu þær gefið 

upplýsingar hversu mörgum starfsgildum þriðji geirinn er að skila til samfélagsins. 

Ef ofangreind þrjú atriði væru tekin og skoðuð þ.e. virði sjálfboðastarfa, 

fjárhagleg velta og virði starfsgilda innan þriðja geirans þá er líklegt að vægi 

geirans sé í raun töluvert meira en flestir gera sér grein fyrir hér á landi. 
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