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Til landssambanda og  
aðildarfélaga innan ASÍ 

 
23. júní 2016 

 
Efni: 42. þing ASÍ 26. - 28. október 2016 
 
42. þing Alþýðusambands Íslands verður haldið dagana 26. - 28. október nk. á Hótel Nordica, 

Reykjavík. Þingið hefst 26. október kl. 10 og því lýkur síðdegis 28. október. 

 
 Málefni fyrir þingið skv. ákvörðun miðstjórnar ASÍ 

Í samræmi við ákvörðun miðstjórnar Alþýðusambands Íslands frá 15. júní sl. verður yfirskrift 

42. þings ASÍ: „Samstaða í hundrað ár. Sókn til nýrra sigra.“  

Miðstjórn ASÍ hefur samþykkt það verklag vegna undirbúnings málefna fyrir þing ASÍ, að fyrir 

sumarleyfi miðstjórnar í júní liggi fyrir rammi varðandi efnistök og umfjöllun um þau málefni 

sem miðstjórn undirbýr fyrir þingið. Þar sem að miðstjórn hefur samþykkt að þingið verði 

rafrænt þá verður sett upp sérstök heimasíða fyrir þingið þar sem allt efni verður birt 

jafnóðum og það er tilbúið í stað þess að dreifa því á pappír.  

Tryggt verður öruggt netsamband fyrir alla á þinginu og aðstaða til að þingfulltrúar geti haft 

með sér þann tölvukost sem hverjum og einum hentar. Mögulegt er að útvega þingfulltrúum 

spjaldtölvur á meðan á þingi stendur og tæknileg aðstoð verður að sjálfsögðu á staðnum 

fyrir þá sem það vilja. Málefnahópar þingsins verða fjórir: kjarasamningalíkanið, 

vinnumarkaður og jafnrétti, velferð og mennta- og atvinnumál. Jafnframt verður laganefnd 

starfandi á þinginu.  

Við undirbúning þingsins og skipulagningu á þinginu sjálfu er lögð áhersla á að virkja 

þátttöku þingfulltrúa í málefnavinnunni og ákvarðanatöku. Eftir hádegi fyrsta dag þingsins 

verður fjallað um nýtt samningalíkan í hópavinnu á hringborðum í sal með þátttöku allra 
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þingfulltrúa. Fyrir hádegi annan dag þingsins munu þingfulltrúar skiptast í þrjá hópa til að 

fjalla um eftirtalda málaflokka: Vinnumarkað og jafnrétti, Velferð og Mennta- og atvinnumál.  

Þá þurfa þingfulltrúar að skrá sig í eina af eftirtöldum nefndum til að starfa með, þar sem 

fjallað verði um drög að ályktunum til afgreiðslu á þinginu:  

 

Kjarasamningalíkanið 

Vinnumarkaður og jafnrétti  

Velferð  

Mennta- og atvinnumál 

Lagabreytingar 

Þá verður á þinginu kosin forysta Alþýðusambandsins til næstu tveggja ára. Kosningarnar 

verða á síðasta degi þingsins. 

Á fundi miðstjórnar ASÍ 15. júní sl. voru samþykkt meðfylgjandi drög að dagskrá 42. þings 

Alþýðusambands Íslands 2016. Jafnframt var samþykkt að senda út til aðildarfélaganna til 

undirbúnings þingsins tillögur um breytingar á lögum ASÍ. 

Framangreind skjöl eru einnig á heimasíðu ASÍ . Slóðin er www.asi.is/thing2016 ásamt 

umræðu- og upplýsingaefni til undirbúnings málefnaumræðu á þinginu. Meira efni mun 

bætast við þegar nær dregur og verður gerð frekari grein fyrir því. 

 

 Málefni fyrir þingið frá aðildarsamtökum ASÍ 

Við viljum nota tækifærið til að minna á 24. gr. laga ASÍ þar sem segir m.a.: 

„Mál þau og tillögur sem einstök aðildarsamtök óska að tekin verði fyrir á þinginu, skal 

senda miðstjórn 1 mánuði  fyrir sambandsþing. Skal miðstjórn leggja mál þau og tillögur fyrir 

þingið, ásamt umsögn sinni.“ 

 

  Hagnýt atriði 

Um flug vegna þingsins gilda sömu reglur og áður, þ.e. að formenn viðkomandi aðildarfélaga 

hafa heimild til að panta á reikning ASÍ, flug vegna þingfulltrúa viðkomandi félags.  

Um greiðslu kostnaðar vegna ferða þingfulltrúa fer að öðru leyti samkvæmt REGLUGERÐ UM 

GREIÐSLU FERÐAKOSTNAÐAR ÞINGFULLTRÚA OG VEGNA FORMANNAFUNDA. Reglugerðin 

er á vef ASÍ.  

Hvað varðar gistingu fyrir þingfulltrúa sem koma utan af landi er mikilvægt fyrir 

aðildarfélögin að ganga frá þeim fyrr en síðar. Alþýðusambandið hefur tekið frá 80 herbergi 

á Hótel Hilton Nordica og 30 herbergi á Grand Hotel Reykjavík fyrir þau aðildarfélög sem vilja 

nýta sér það. Nánari upplýsingar um kostnað og fyrirkomulag bókunar á þessum hótelum 

eru á heimasíðu þingsins. 

http://www.asi.is/thing2016
http://www.asi.is/thing2016
http://www.asi.is/um-asi/skipulag/log-og-reglugerdir-asi/reglugerdir-og-reglur/
http://www.asi.is/um-asi/skipulag/log-og-reglugerdir-asi/reglugerdir-og-reglur/
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Þá er rétt að benda á að oft er hægt að fá hagstæð tilboð á hótelgistingu á vefnum. Benda 

má á slóðirnar: http://www.dohop.is, og http://www.hotels.com.  

Frekari upplýsingar um þau hagnýtu atriði sem hér hafa verið nefnd verða sendar til 

aðildarfélaganna í september n.k. ásamt frekari gögnum. 

 

 

Frekari upplýsingar – gögn á vefnum 

Á heimsíðu ASÍ má nálgast meðfylgjandi gögn. Þar verða einnig birtar frekari upplýsingar um 

þingið.  

 

Virðingarfyllst,  
 

 
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 

framkvæmdastjóri ASÍ 

 
 

 
Hjálagt fylgja: 

 Drög að dagskrá 42. þings ASÍ 
 Tillögur um breytingar á lögum ASÍ 

http://www.dohop.is/
http://www.hotels.com/
http://www.asi.is/thing2016

