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Samband íslenskra sveitarfélaga 

Borgartúni 30, pósthólf 8100 

128 Reykjavík 

b/t. Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og Karls Björnssonar, 

framkvæmdastjóra 

         

Efni: Starfshópur um endurskoðun á samþykktum sambandsins 

Á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem haldið var á Akureyri 26.–28. 

september 2018, lýstu nokkrir þingfulltrúar yfir vonbrigðum sínum með það hvernig staðið 

væri að kjöri í stjórn og formennsku í sambandinu. Mátti skilja á máli þeirra að um 

andlýðræðisleg vinnubrögð væri að ræða af hálfu yfirstjórnar sambandsins sem væru í 

engum takti við þá stefnu sem sambandið sjálft boðar, á tyllidögum. 

Í kjölfarið var samþykkt á þinginu að fela nýrri stjórn sambandsins að setja á fót 

starfshóp sem hefði það hlutverk að endurskoða 9. og 10. gr. samþykkta sambandsins frá 

24. mars 2017, með það að markmiði að gera allt ferlið við kosningu formanns og stjórnar 

gegnsærra og lýðræðislegra. Einnig að skoða aðrar þær breytingar sem nauðsynlegt væri 

að gera á samþykktum til að auðvelda framkvæmd kosninganna. 

Þann 30. nóvember 2018, skipaði stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga starfshóp um 

endurskoðun samþykkta sambandsins sem hefði það hlutverk að endurskoða 9. og 10. gr. 

samþykkta sambandsins frá 24. mars 2017. Starfshópurinn átti að ljúka störfum í árslok 

2019. 

Áhyggjur ÖSE af lýðræðisþróuninni 

Framkvæmdastjóri lýðræðis- og mannréttindaskrifstofu ÖSE, Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir, sagði í viðtali við Kastljós RÚV þann 9. janúar sl. að vaxandi stuðningur við 

popúlistaflokka í Evrópu væru áhyggjuefni þar sem hugmyndir um valddreifingu og 

málamyndanir væru á undanhaldi. „Við erum að upplifa ákveðið bakslag núna og við erum 

að upplifa nýja hugmynd um lýðræðið sem felst í því að hinir sterku eru sigurvegararnir,“ 



sagði Ingibjörg Sólrún. „Þegar þú ert orðinn sigurvegari þá tekur þú valdið allt í stað þess 

að dreifa valdinu og deila valdinu og hugmyndir um að gera málamiðlanir hún er á 

undanhaldi.“  

Undirrituð taka undir orð og áhyggjur framkvæmdastjóra lýðræðis- og 

mannréttindaskrifstofu ÖSE, Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur í þessum efnum og leikur 

því forvitni á að vita eftirfarandi um starfshópinn sem skipaður var um endurskoðun á 

samþykktum sambandsins. 

1. Var þess gætt við val á fulltrúum í starfshópinn að lýðræðisleg sjónarmið um 

valddreifingu réðu för? 

2. Eru fulltrúar í starfshópnum kjörnir fulltrúar sveitarstjórna? Ef svo er, á vegum 

hvaða framboðslista voru þau kjörin? Ef ekki, hafa fulltrúarnir tekið þátt í 

pólitísku starfi og /eða verið kjörnir fulltrúar? Ef svo er, á vegum hvaða 

framboðslista voru þau kjörin? 

3. Vinnu starfshópsins átti að ljúka í lok árs 2019. Er vinnu starfshópsins lokið? 

Ef ekki, hvað tefur? 

4. Hvar og hvenær verður niðurstaða starfshópsins kynnt? 
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