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Margrét Friðriksdóttir, 
skólameistari Menntaskólans 
í Kópavogi, hefur ákveðið að 

gefa kost á sér í 1. sæti í 
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins 

í Kópavogi sem fram fer 
8. febrúar nk. 

Margrét fer því gegn 
núverandi oddvita flokksins 

og bæjarstjóra Kópavogs, 
Ármanni Kr. Ólafssyni, sem 

einnig gefur kost á sér í 
1. sæti en alls 15 einstaklingar 

taka þátt í prófkjörinu.

En hefur það blundað lengi í 
Margréti að taka virkan þátt í 
pólitíkinni í Kópavogi? ,,Ég hef 
lengi verið skráð í Sjálfstæðis-
flokkinn þó pólitísk þátttaka hafi 
ekki verið mikil á þeim vettvangi. 
Ég hef ætíð haft mikinn áhuga á 
samfélagsmálum og þar sem ég 
hef búið í Kópavogi yfir 20 ár og 
starfað í bænum yfir 30 ár þá gef-
ur það auga leið að málefni Kópa-
vogs eru mér hugleikin. Það er 
fyrirséð að mannabreytingar eiga 
sér stað í Sjálfstæðisflokknum og 
í raun meðal bæjarfulltrúa al-
mennt og því tel ég svigrúm fyrir 
nýtt fólk,” segir Margrét.

Vill breytta og nútímalegri 
stjórnunarhætti

Þú hefur aðeins hreyft við sjálf-
stæðismönnum með því að 
gefa kost á þér í 1. sæti listans 
og taka þar með slaginn við 
núverandi oddvita Sjálfstæðis-
flokksins og bæjarstjóra Kópa-
vogs, Ármann Kr. Ólafsson. Af 

hverju ákvaðstu að gefa kost á 
þér í 1. sæti og fara gegn nú-
verandi oddvita flokksins? ,,Sú 
pólitík sem rekin hefur verið í 
Kópavogi er ekki í mínum stíl þar 
sem ýfingar innan flokka og milli 
flokka hafa oft á tíðum yfirskyggt 
góð málefni. Af reynslu minni 
sem stjórnandi þekki ég að slíkt 
er ekki vænlegt til árangurs og 
hefur skaðað ímynd okkar góða 
bæjarfélags. Ég tel mig vera í 
hópi þeirra bæjarbúa sem vilja 
sjá breytta og nútímalegri stjórn-
unarhætti hjá Kópavogsbæ og er 
tilbúin til að leggja mitt af mörk-
um til að svo megi verða.”

Ertu ósátt við stjórnun og rekst-
ur bæjarfélagsins undir forystu 
Ármanns Kr. og sjálfstæðis-
manna? ,,Sjálfstæðismenn í 

Kópavogi hafa haft þann háttinn 
á að hafa prófkjör þar sem hinum 
almenna flokksmanni gefst kost-
ur á að velja þá einstaklinga á 
lista sem taldir eru best til þess 
fallnir að leiða starf flokksins í 
bæjarstjórn næstu  fjögur árin.  
Menn sækja sér þetta umboð 
með prófkjöri. Kallað hefur verið 
eftir nýju fólki bæði í sveitar-
stjórnir og landsmálin og það 
hlýtur að vera eðlilegt að hafa 
val. Hlutur kvenna hefur verið tal-
inn rýr og sérstaklega verið leitað 
til þeirra um að gefa kost á sér. 
Flokkurinn þarf að ná aftur sínum 
fyrra styrk í Kópavogi  eftir slæma 
útkomu úr síðustu kosningum 
þar sem hann tapaði einum    
bæjarfulltrúa.”

Nú hefur bæjarfélagið verið að 
rétta sig af eftir efnahagshrun-
ið árið 2008. Má ekki segja að 
bæjarstjórinn og núverandi 
meirihluti hafi verið að vinna 
gott starf á undanförnum mán-
uðum og e.t.v væri betra fyrir 
sjálfstæðismenn að fylkja sér 
á bak við oddvita flokksins? 
,,Efnahagshrunið 2008 hafði að 
sjálfsögðu mikil áhrif á fjárhag og 
rekstur Kópavogsbæjar eins og 
samfélagsins alls. Kópavogur 
hafði góða stöðu fyrir hrunið þar 
sem búið var að byggja upp sterka 
innviði á flestum sviðum. Á síð-
ustu misserum hafa efnahagsað-
stæður í þjóðfélaginu verið að 
færast til betri vegar, eftirspurn 
eftir byggingarlóðum aukist og 
Kópavogur hefur aðdráttarafl 
vegna þess að innviðirnir eru 

góðir. Allt þetta stuðlar að betri 
fjárhagsstöðu.”  

Hefur þú áhuga að setjast í stól 
bæjarstjóra ef þú sigrar Ár-
mann Kr. í prófkjörinu eða 
hvernig viltu að staðið verði að 
ráðningu bæjarstjóra? Finnst 
þér að hann eigi að vera óflokks-
bundinn eða koma úr röðum 
sjálfstæðismanna? ,,Fari svo 
að ég hljóti þann stuðning sem 
skilar mér í fyrsta sæti þá mun ég 
gefa kost á mér sem  bæjar-
stjóraefni sjálfstæðismanna í  
Kópavogi í komandi sveitarstjórn-
arkosningum.”

Ætlar þú að taka sæti á list-
anum ef þú tapar fyrir Ármanni 
í prófkjörinu? ,,Ég gef kost á 
mér í þetta prófkjör og þegar nið-
urstöður liggja fyrir mun ég skoða 
stöðu mína hvað varðar fram-
haldið.” 

Hver eru helstu málefnin sem 
þú vilt vinna að í Kópavogi og 
hvað er í forgangi? ,,Sýn mín er 
sú að vinna þurfi að heilindum að 
öllum málaflokkum bæjarins. Þar 
mega hagsmunaárekstrar og 
sundurlyndi ekki ráða ríkjum.  
Kópavogur  þarf öfluga atvinnu-
starfsemi og aukna hlutdeild í 
ferðaþjónustunni. Kópavogur 
mun halda áfram að vaxa og 
dafna á öllum sviðum og ætíð 
þarf að vera til nægt framboð af 
lóðum fyrir allar gerðir húsnæðis, 
jafnframt þarf að gæta að 
samgöngu- og skipulagsmálum. 
Reynsla mín á sviði skóla- og 

íþróttamála, tómstunda og for-
varna nýtist vel enda um tveir 
þriðju af tekjum bæjarsjóðs varið 
í þessa málaflokka.  Vistunarmál 
eldri borgara og félagsleg ein-
angrun þeirra er mér hugleikin, 
einnig málefni fatlaðra, ekki síst 
geðfatlaðra, en hlúa þarf betur að 
þeim málaflokki. Þá er mikill 
skortur á félagslegu húsnæði og 
opinber umfjöllun undanfarið um 
það mál er bæjarfélaginu til vansa. 
Þá hef ég sem skólameistari í MK 
lagt sérstaka áherslu á jafnrétt-
ismál, umhverfismál auk gæða-
stjórnunar  í mínu starfi og hefur 
skólinn hlotið viðurkenningar á 
þeim sviðum.” 

Hvernig líst þér annars á fólkið 
sem er að gefa kost á sér í 
prófkjörinu? Á flokkurinn að 
geta stillt upp sterkum lista 
fyrir komandi sveitarstjórnar-
kosningar? ,,Það er afskaplega 
ánægjulegt fyrir Sjálfstæðisflokk-
inn hvað margir gefa kost á sér í 
prófkjörið 8. febrúar nk. Þar eru 
margir frambærilegir einstak-
lingar, mikil breidd í hópnum og 
fólk með mikla og ólíka reynslu á 
flestum sviðum. Ég ber miklar 
væntingar til þess að listi sjálf-
stæðismanna í Kópavogi verði 
sterkur og samhentur að loknu 
þessu prófkjöri. Ég mun leggja 
mig alla fram til að svo verði og 
sækist eftir því að fá að leiða 
þann lista í komandi sveitar-
stjórnarkosningum, bæjarfélag-
inu og bæjarbúum til heilla,”  
segir Margrét.

Vill leiða lista sjálfstæðismanna í Kópavogi
· Margrét Friðriksdóttir, skólameistari Menntaskólans í Kópavogi, sækist eftir 1. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins

· Gefur kost á sér sem bæjarstjóraefni sjálfstæðismanna í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum

,,Fari svo að ég hljóti þann 
stuðning sem skilar mér í 

fyrsta sæti þá mun ég gefa 
kost á mér sem bæjarstjóraefni 
sjálfstæðismanna í Kópavogi í 

komandi sveitarstjórnar-
kosningum,” segir Margrét.


