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Inngangur
Í byrjun árs 2007 tóku gildi lög um fjármál stjórnmálasamtaka, (lög um fjármál
stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldur þeirra, nr. 162/2006). Tilgangur
laganna var að auka traust á stjórnmálastarfsemi og styrkja lýðræðið í landinu.
Samkvæmt fyrrgreindum lögum er sveitarfélögum, sem hafa fleiri en 500 íbúa, skylt að veita
stjórnmálasamtökum, sem fá a.m.k. einn fulltrúa í sveitarstjórn eða 5% atkvæða í síðustu
kosningum, fjárframlög til starfsemi sinnar. Sveitarstjórnir taka ákvörðun um hvaða fjárhæðum
þær veita til þessa verkefnis. Í lögunum er ekki tekið fram hvernig staðið skuli að greiðslu
framlaganna.
Breytingar voru gerðar á lögunum árið 2010 og tóku þær gildi í október sama ár. Breytingarnar
kveða á um að greiða skuli árlegt framlag til stjórnmálasamtaka. Stjórn Sambands íslenskra
sveitarfélaga hefur heimild til að setja viðmiðunarreglur þar um. Slíkar viðmiðunarreglur um
framlög á komandi ári hafa ekki verið settar.
Lögin taka ekki til nýrra framboða en 5. gr. laganna útilokar þó ekki að sveitarstjórn geti styrkt
ný framboð líkt og hefur tíðkast í mörgum sveitarfélögum. Með styrkjum frá sveitarfélögunum er
verið að gera framboð til sveitarstjórna sjálfstæðari en ella. Slíkir styrkir efla einnig hið
staðbundna lýðræði.
Þann 7. febrúar árið 2011 sendi Samband íslenskra sveitarfélaga út spurningalista til
sveitarfélaganna. Viðbrögð við könnuninni voru góð. Svarhlutfall var um 84% en alls svöruðu
64 sveitarfélög könnuninni og í þeim sveitarfélögum búa um 95% landsmanna. Aðdragandi
hennar var að allnokkur sveitarfélög höfðu haft samband við Samband íslenskra sveitarfélaga
um hvernig þau ættu að standa að þessum málum. Markmið könnunarinnar er því að fá yfirlit
um það hvernig sveitarfélög standa að því að styrkja stjórnmálasamtök sem bjóða fram til
sveitarstjórna.
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Sveitarfélög sem styrkja stjórnmálasamtök
Hér að framan kemur fram að sveitarfélög undir 500 íbúum eru ekki skyldug til að styrkja
stjórnmálasamtök. Sveitarfélög með færri en 500 íbúa eru alls 26. Af þessum 26 sveitarfélögum
tóku 23 sveitarfélög þátt í könnuninni og af þeim styrktu tvö þeirra stjórnmálasamtök skv.
niðurstöðum könnunarinnar. Jafnframt eru sex sveitarfélög sem hafa yfir 500 íbúa sem styrkja
ekki stjórnmálasamtök þrátt fyrir að þeim beri skylda til þess. Á mynd 1 hér að neðan má sjá
hlutfall sveitarfélaga sem styrkja stjórnmálasamtök. Þar kemur fram að um 58% sveitarfélaga
styrkja framboð til sveitarstjórna.

Mynd 1: Styrkir sveitarfélagið framboð til sveitarstjórnar?

Þau sveitarfélög sem svöruðu þessari spurningu neitandi sögðu einnig að það stæði ekki til að
taka upp slíkt kerfi. Það á bæði við um þau sveitarfélög sem eru fámennari en 500 íbúar og þau
sem hafa fleiri íbúa þrátt fyrir lagalega skyldu fjölmennari sveitarfélaganna til að styrkja
stjórnmálasamtök skv. 5 gr. laga nr. 162/2006.
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Styrkir til nýrra framboða
Í sveitarstjórnarkosningum koma iðulega fram ný framboð sem hafa úr takmörkuðu fjármagni að
spila til að kosta þá kosningabaráttu sem framundan er. Hún getur kostað töluverðar fjárhæðir.
Því hafa sum sveitarfélög tekið sig til og styrkt ný framboð fyrir kosningar. Sveitarfélögin eru þó
ekki skyldug til að gera það því lög um fjárframlög til stjórnmálasamtaka taka ekki til nýrra
framboða. Á mynd 2 hér að neðan kemur fram hlutfall sveitarfélaga sem styrktu ný framboð
fyrir kosningarnar 2010, skipt upp eftir fjölda íbúa. Þar kemur fram að þau tvö sveitarfélög sem
eru undir 500 íbúum og styrkja stjórnmálasamtök, fara sitt hvora leiðina. Annað sveitarfélagið
styrkti ný framboð fyrir kosningarnar 2010 en hitt ekki.

Mynd 2: Fengu ný framboð styrk, fyrir kosningarnar 2010, til að fjármagna framboð sitt?

Af þeim sveitarfélögum sem svöruðu könnuninni og sögðust styrkja framboð þá styrktu 11
sveitarfélög sem hafa fleiri en 500 íbúa ný framboð fyrir kosningarnar 2010. Taka skal þó fram
að ekki voru ný framboð í öllum sveitarfélögunum sem svöruðu könnuninni. Þegar niðurstaðan
er greind frekar þá voru það frekar fámenn og millistór sveitarfélög sem styrktu ný framboð á
meðan hin fjölmennari styrktu síður ný framboð.
Sveitarfélög sem styrktu ný framboð fyrir síðustu kosningar fóru þó misjafnar leiðir við
styrkveitingar til nýrra framboða. Algengast var að öll framboðin fengju fastákveðna jafna
fjárhæð fyrir kosningar. Það bar þó við að sveitarfélög styrktu ný framboð með því að greiða
auglýsingar fyrir þau í blöðum en önnur sveitarfélög höfðu ekki neina reglu á styrkjum til nýrra
framboða.
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Heildarfjárhæðir sem renna til stjórnmálasamtaka
Lög um styrki til stjórnmálasamtaka kveða ekki á um hve háa upphæð sveitarfélögin skuli greiða
til stjórnmálasamtaka. Ákvörðun um fjárhæðina er því tekin af sveitarstjórn hverju sinni. Hér á
eftir eru styrkir sveitarfélaganna skoðaðir enn frekar. Í þeim niðurstöðum sem þar koma fram er
einungis fjallað um beina styrki til stjórnmálasamtaka. Ekki er tekið tillit til auglýsinga sem
sveitarfélögin kunna að setja í blöð flokkanna, niðurfellingu eða afslátt fasteignagjalda o.s.frv.

Fjárframlög til stjórnmálasamtaka árið 2009
Ákvæðið í lögunum um að sveitarfélögum yfir 500 íbúum beri skylda til að greiða árlega styrki
til stjórnmálasamtaka tók ekki gildi fyrr en í október 2010 og því voru sveitarfélög ekki skyldug
til að greiða styrki árið 2009. Það ár styrktu 22 sveitarfélög stjórnmálasamtök sem höfðu boðið
fram í sveitarstjórnarkosningum og samtals vörðu þau 22 sveitarfélög sem svöruðu könnuninni
um 60,6 m.kr. til stjórnmálasamtaka árið 2009. Yfir 85% af þessari fjárhæð kom frá
sveitarfélögum sem hafa yfir 10.000 íbúa. Eitt sveitarfélag undir 500 íbúum styrkti
stjórnmálasamtök á þessu ári og nam sá styrkur 426 kr. á íbúa. Í töflu 1hér að neðan eru
einungis þau sveitarfélög sem eru skyldug, skv. lögum nr. 162/2006, til að styrkja
stjórnmálasamtök.

Tafla 1: Fjárframlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka árið 2009

Íbúafjöldi
Heildarfjöldi
sveitarfélaga.
Heildarfjárhæð
Meðaltal á íbúa
Lágmarks fjárhæð á
íbúa
Hámarks fjárhæð á
íbúa
Fjöldi sv.fél. af þeim
sv.fél. sem svöruðu

500-1.999

2.000-4.999

5.000-9.999

>10.000

Samtals

28

13

3

6

50

1.980.000

3.049.001

3.500.000

52.050.000

60.579.001

183

178

153

239

226

58

98

126

97

58

303

355

179

282

355

7 af 22

6 af 10

3 af 3

6 af 6

22 af 41

Athygli vekur hversu breitt bilið er frá lægstu fjárhæð sem veitt var sem styrkur til
stjórnmálasamtaka á íbúa til þeirrar hæstu. Ef við skoðum flokkinn 500-1.999 íbúa þá sést að
lægsta upphæð á íbúa var 58 kr. á meðan sú hæsta var 303 kr. Þar munar 245 kr. á hvern íbúa.
Svipaðar niðurstöður er að finna í hinum flokkunum nema hjá þeim sveitarfélögum sem telja
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milli 5.000-9.999 íbúa og eru með undir 500 íbúum. Einnig er athyglisvert að sjá hversu lágt
meðaltal á íbúa er í flokknum 5.000-9.999 íbúa. Þar eru greiddar 153 kr. á íbúa á meðan
greiddar eru að jafnaði 178 kr. í næsta flokki fyrir neðan. Í flokknum fyrir ofan er meðaltalið
239 kr.

Fjárframlög til stjórnmálasamtaka árið 2010
Árið 2010 voru sveitarstjórnarkosningar haldnar hérlendis. Af þeim 64 sveitarfélögum sem
svöruðu könnuninni styrktu 34 þeirra stjórnmálasamtök á árinu eða um 53% sveitarfélaganna
sem svöruðu könnuninni. Þar af var eitt undir 500 íbúum og greiddi það sveitarfélag 155 kr. á
hvern íbúa, það sveitarfélag er ekki tekið inn í töflu 2. Árið 2010 vörðu sveitarfélögin samtals
um 68,3 m.kr. í styrki til stjórnmálasamtaka.

Tafla 2: Fjárframlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka árið 2010

Íbúafjöldi
Heildarfjöldi
sveitarfélaga.
Heildarfjárhæð
Meðaltal á íbúa
Lágmarks fjárhæð á
íbúa
Hámarks fjárhæð á
íbúa
Fjöldi sv.fél. af þeim
sv.fél. sem svöruðu

500-1.999

2.000-4.999

5.000-9.999

>10.000

Samtals

28

13

3

6

50

5.575.000

5.944.377

4.403.939

52.376.000

68.299.316

277

186

192

241

234

55

54

138

114

54

642

435

256

376

642

15 af 22

10 af 10

3 af 3

6 af 6

34 af 41

Eins og áður hefur komið fram þá ber sveitarfélögum sem hafa yfir 500 íbúa að styrkja
stjórnmálasamtök. Þrátt fyrir það þá styrktu sex sveitarfélög, sem hafa yfir 500 íbúa, ekki
stjórnmálasamtök. Í þeim hóp er eitt sveitarfélag sem hefur yfir 1.000 íbúa.
Styrkir sveitarfélaga sem eru yfir 10.000 íbúa til stjórnmálasamtaka hækka lítið sem ekkert á
milli áranna 2009 og 2010. Það gerist þrátt fyrir að sveitarstjórnarkosningar hafi verið haldnar
árið 2010. Í hinum flokkunum hækka styrkir á milli ára en einnig bættust ný sveitarfélög í þann
hóp sem styrktu stjórnmálasamtök.
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Fjárframlög til stjórnmálasamtaka árið 2011
Í ár gera 25 sveitarfélög, sem eru yfir 500 íbúum, ráð fyrir því að styrkja stjórnmálasamtök ásamt
einu sveitarfélagi sem er undir 500 íbúum, líkt og áður þá kemur það sveitarfélag ekki fram í
töflu 3. Eins og hefur komið fram þá tók nýtt ákvæði gildi í október 2010 um að sveitarfélögum
yfir 500 íbúum sé skylt að greiða stjórnmálasamtökum styrki árlega. Því vekur athygli að 16 af
41 sveitarfélögum, sem svöruðu könnuninni og eru yfir 500 íbúum, gera ekki ráð fyrir því að
styrkja stjórnmálasamtök á árinu 2011.

Tafla 3: Fjárframlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka árið 2011

Íbúafjöldi
Heildarfjöldi
sveitarfélaga.
Heildarfjárhæð
Meðaltal á íbúa
Lágmarks fjárhæð á
íbúa
Hámarks fjárhæð á
íbúa
Fjöldi sv.fél.af þeim
sv.fél. sem svöruðu

500-1.999

2.000-4.999

5.000-9.999

>10.000

Samtals

28

13

3

6

50

4.000.000

3.598.000

2.750.000

43.490.000

53.838.000

291

174

119

199

196

58

43

87

113

43

862

354

151

321

862

9 af 22

7 af 10

3 af 3

6 af 6

25 af 41

Styrkir sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka lækka á milli ára í öllum flokkum þó svo að sum
sveitarfélög hækki fjárframlög sín. Mikill munur er á milli lægstu fjárhæðar á íbúa og hæstu
fjárhæðar á íbúa líkt og sést í flokknum 500-1.999 íbúa. Þar er lægsta greiðsla 58 kr. á meðan
sú hæsta er 862 kr.. Ekki er jafn mikill munur í hinum flokkunum. Meðalgreiðsla á íbúa lækkar
mikið frá árunum 2009 og 2010 og verður í ár 196 kr. á íbúa.
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Greiðslur á kosningaári
Í lögum er kveðið á um að greiða skuli styrki til stjórnmálasamtaka. Misjafnt getur þó verið
hvernig styrkir eru greiddir á kosningaári. Í lögunum er talað um að á kosningaári skuli
„...úthlutun framlaga fara fram á þann hátt að stjórnmálasamtök fái framlög fyrir síðari hluta
þess árs í samræmi við kjörfylgi í nýafstöðnum kosningum“. Þetta ákvæði kom inn eftir síðustu
sveitarstjórnarkosningar eða í október 2010 og því þurftu sveitarfélög ekki að fara eftir því í
síðustu kosningum.

Mynd 3: Hvernig er greiðslum til stjórnmálasamtaka háttað á kosningaári?

Á mynd 3 kemur fram að algengast er að sveitarfélög greiði framlagið einu sinni á kosningaári
og er það óháð því hvort greiðsla fari fram fyrir kosningar eða eftir kosningar. Einungis 14%
sveitarfélaganna sem svöruðu könnuninni greiddu framlagið tvískipt á kosningarárinu 2010.
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Lokaorð
Frá því að lög um styrki til stjórnmálasamtaka tóku gildi hefur ýmislegt breyst í hinu pólitíska
umhverfi. Mikil umræða fór fram á tímabilinu um styrki til stjórnmálaflokka en markmið
laganna var að auka traust á stjórnmálastarfsemi og efla lýðræðið í landinu.
Í þessari skýrslu var könnuð framkvæmd sveitarfélaga á styrkveitingum til stjórnmálasamtaka
sem bjóða fram til sveitarstjórna. Í lögunum er tekið skýrt fram hvernig eigi að haga þeim
málum. Tekið er fram að öll sveitarfélög yfir 500 íbúum þurfa að styrkja framboðin og eftir
seinustu breytingar á lögunum þurfa sveitarfélögin að greiða styrki árlega. Þrátt fyrir það virðist
vera að sum sveitarfélög geri sér ekki grein fyrir þessum ákvæðum því þau fara ekki eftir þeim
líkt og kemur fram í skýrslunni.
Athygli vekur hversu mikill munur er á hæstu og lægstu greiðslu til stjórnmálasamtaka. Árið
2011 var til að mynda hæsta fjárhæð hjá flokknum 500-1.999 íbúa meira en fjórtán sinnum
hærri heldur en lægsta fjárhæðin. Þessi munur er ekki jafn mikill hjá hinum flokkunum en
hæsta greiðsla hjá flokknum sem telur 2.000-4.999 íbúa er rúmlega átta sinnum hærri en sú
lægsta. Hjá flokknum 5.000-9.999 íbúa munar tæpum 74% og í flokknum >10.000 íbúar er
munurinn hátt í þrefaldur. Sveitarfélögin eru því að veita mjög misjafnar fjárhæðir til
stjórnmálasamtaka og er munurinn töluverður.
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Viðhengi 1

Ef svarið var nei þá stökk
viðkomandi strax í spurningu 11.
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Viðhengi 2
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