
 
 
 
 
 
 

 
 

FRUMVARP TIL BREYTINGA Á LÖGUM ASÍ 
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2 Lög Alþýðusambands Íslands 

 
Í frumvarpi þessu eru gerðar tillögur um þrjár meginbreytingar.  
 
Í fyrsta lagi er gerð tillaga um að aðild að ASÍ breytist á þann veg að aðild að 
landssambandi eða staða sem landsfélag verði ekki lengur skilyrði fyrir aðild að ASÍ.  
 
Í öðru lagi er lagt til að í stað ársfunda komi æðsta stofnun ASÍ saman á þingum á 
tveggja ára fresti og að í tengslum við þing ASÍ komi saman sérstakt þing ungs 
launafólks í aðildarsamtökum ASÍ. 
 
Í þriðja lagi er lagt til fundur formanna aðildarfélags ASÍ verði formgerður í lögum ASÍ 
og komi saman milli þinga.  
 

 

1.gr.  
Allstaðar í lögum, reglugerðum, leiðbeiningum, fundarsköpum og öðrum 

samþykktum þar sem vísað er til ársfundar ASÍ komi þing ASÍ eða sambandsþing.  

 

2.gr. 

Eftirfarandi ákvæði og kaflaheiti breytast sem hér segir auk þess 
sem inn komi nýr kafli um formannafundi: 

 
 

3. grein  
Hlutverk sambandsins er: 

Að hafa forystu í stéttarbaráttu launafólks, koma fram fyrir hönd aðildarfélaga í 
sameiginlegum málum gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum, innanlands og á 
alþjóðavettvangi. Móta og samræma heildarstefnu samtakanna í atvinnu-, mennta-, 
umhverfis- og kjaramálum. 

Að samræma og tryggja framkvæmd þjónustu aðildarfélaganna við félagsmenn 
þeirra. 

Að standa að gerð kjarasamninga um sameiginleg mál sem aðildarsamtökin fela 
sambandinu skv. 9. gr. 

Framkvæmdir í þessu skyni annast aðildarfélögin sjálf, eða sambönd þeirra í umboði 
félaganna ásamt ársfundi sambandsþingi, og miðstjórn Alþýðusambandsins og 
formannafundi aðildarfélaga ASÍ. 

 

5. grein 
Aðild að Alþýðusambandi Íslands geta átt stéttarfélög átt beint eða í gegnum 
landssambönd stéttarfélaga og landsfélög, sem skipulögð eru í samræmi við 
samþykktir sambandsþingaársfunda og uppfylla þau skilyrði, sem sett eru í lögum 
þessum. 

Í lögum þessum merkir hugtakið aðildarsamtök öll félög einstakra landssambanda og 
félög með beina aðild., landssambönd og landsfélög. Hugtakið aðildarfélög merkir öll 
félög einstakra landssambanda og félög með beina aðildlandsfélög. 
Aðildarumsókn sendist miðstjórn Alþýðusambands Íslands ásamt: 
a. Lögum viðkomandi aðildarsamtaka. 
b. Upplýsingum um hvenær aðildarsamtökin voru stofnuð. 
c. Upplýsingar um fjölda félagsmanna og/eða aðildarfélaga. 
d. Yfirlýsingu um að aðildarfélagið eða sérhvert aðildarfélag sambandsins muni fylgja 

lögum Alþýðusambandsins. 
Verði aðild aðildarsamtaka í ósamræmi við ákvæði 1. mgr. skal miðstjórn 

sambandsins hlutast til um að úr verði bætt og getur ef þörf krefur beitt í þessu skyni 
heimildum sínum skv. 11. gr. 
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Heimilt er aðildarsamtökum ASÍ að mynda með sér svæðasambönd eða 
verkefnabundin félög eða samtök sem setja sér sjálf starfsreglur. Aðild að 
svæðasambandi eða verkefnabundnum félögum eða samtökum hefur á engan hátt 
áhrif á skyldur þeirra eða réttindi gagnvart ASÍ. 

 
 

x. grein 
Í tengslum við reglulegt þing ASÍ komi saman sérstakt þing ungs launafólks í 
aðildarfélögum ASÍ (ASÍ-UL). Rétt til setu eigi einn fulltrúi hvers aðildarfélags ASÍ á 
aldrinum 18-25 ára. Þingið kýs sér níu manna stjórn sem skiptir sjálf með sér verkum, 
stýrir þingum ASÍ-UL og samræmir störf ungs launafólks í aðildarfélögum ASÍ á milli 
þinga. Stjórn ASÍ-UL á rétt til setu á sambandsþingi ASÍ með málfrelsi og tillögurétt en 
ekki atkvæðisrétt. Formaður ASÍ-UL á seturétt á fundum miðstjórnar ASÍ og 
formannafundum með málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt. ASÍ ber kostnað af 
þingum ASÍ-UL með sama hætti og það ber kostnað af sambandsþingum ASÍ.    

 

V. kafli 
Fulltrúakjör og atkvæðavægi  

29. grein 
Aðildarfélögum ASÍ er skylt að láta fara fram kosningu fulltrúa á sambandsþingársfund 
og varamenn þeirra úr hópi félaga sinna. Heimilt er landssamböndum að kjósa fulltrúa 
aðildarfélaga sinna sameiginlega. 

Seturétt á sambandsþingiársfundi eiga samtals 290 þingársfundarfulltrúar sbr. þó 
4.mgr. og skal þeim skipt milli aðildarfélaga með beina aðild og landssambanda og 
landsfélaga í hlutfalli við fjölda félagsmanna þeirra skv. 6. mgr.  

Miðstjórn ákveður við hvaða dagsetningu lokaskil skulu hafa átt sér stað sbr. 30.gr. 
og hvenær tilkynna skuli aðildarsamtökunum um fjölda þeirra fulltrúa sem hvert og eitt 
á rétt til. Skrifstofa ASÍ gerir tillögu að úthlutun þingársfundarfulltrúa þegar í stað eftir 
að frestur til lokaskila er liðinn og leggur fyrir Skipulags- og starfsháttanefnd sem skal 
innan þriggja virkra daga staðfesta endanlega úthlutun þingársfundarfulltrúa.   

Landssamböndin Samböndin skulu skipta þingársfundarfulltrúum milli aðildarfélaga 
sinna eftir reglum sem þau sjálf ákveða, en leitast skal við að láta fulltrúafjölda 
endurspegla stærð og vægi aðildarfélaga og deilda. Komi sú staða upp að eitthvert 
aðildarfélag fái engan þingársfundarfulltrúa er miðstjórn ASÍ heimilt fjölga 
þingársfundarfulltrúum og úthluta því félagi 1 fulltrúa með fullum réttindum á 
sambandsþinginuársfundinum.  

Aðildarsamtökin hafa ekki rétt til að senda fulltrúa til sambandsþingsársfundar 
umfram það sem að framan greinir. Atkvæðisréttur fulltrúa sem ekki eru tilnefndir, eða 
mæta ekki til sambandsþingsársfundar, fellur niður. 

Fulltrúafjöldi miðast við fjölda félagsmanna samkvæmt eftirfarandi reglu, auk 
félagsmanna sem njóta gjaldfrelsis samkvæmt lögum félagsins en fjöldi þeirra skal 
veginn með sama hætti og greiðandi félaga; Félagsmannafjöldi hvers landssambands 
eða félags með beina aðild eða landsfélags, í skilningi laga þessara, reiknast sem fjöldi 
reiknaðra ársverka félagsmanna eins og þau voru næstliðið ár. Með ársverkum er átt 
við þann reiknaða fjölda sem stendur á bak við innheimt iðgjöld til félaga og deilda 
innan landssambanda eða félaga með beina aðild eða landsfélaga miðað við að um sé 
að ræða félagsmann í fullu starfi allt árið á samningssviði Alþýðusambands Íslands. 
Heildarfjölda ársverka skal finna með því að deila meðalársiðgjaldi innan ASÍ í 
umreiknaðar iðgjaldatekjur skv. 2. mgr. 34. gr. Meðalársiðgjald telst vera 1% af 
meðalárstekjum innan ASÍ skv. upplýsingum Kjararannsóknarnefndar fyrir næstliðið ár. 
Með gjaldfrjálsum félagsmönnum er átt við félagsmenn sem náð hafa þeim aldri að 
félagsgjöld þeirra eru endurgreidd skv. reglum aðildarfélagsins og þann hóp fyrrverandi 
félagsmanna sem horfið hafa af vinnumarkaði en óska eftir áframhaldandi aðild með 
þeim réttindum og skyldum sem lög félagsins ákveða. 
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32. grein 
Miðstjórn stjórnar daglegri starfsemi Alþýðusambandsins í samræmi við lög þess og 
samþykktir sambandsþingaársfunda. 

Miðstjórn ber ábyrgð á allri starfsemi Alþýðusambandsins og stofnana þess og 
fyrirtækja á vegum þeirra. Í þessu felst að miðstjórn getur gripið inn í slíka starfsemi 
þegar hún telur þörf á. 

Miðstjórn er heimilt að fela vinnunefndum að fara með dagleg verkefni 
Alþýðusambandsins í tilteknum málum. 

Miðstjórn skal kosin til tveggja ára í senn, þannig að á sambandsþingi ársfundi annað 
hvert ár skualu forseti og varaforseti kosinn sérstaklega og þrettánsex 
meðstjórnendur., en hitt árið skal varaforseti kosinn sérstaklega og sjö 
meðstjórnendur. Þessir mynda miðstjórn Alþýðusambands Íslands. 

Auk þess skal kjósa ellefu varamenn. Sex það árið sem forseti er kjörinn og fimm 
það árið sem varaforseti er kjörinn. 

Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. um tveggja ára kjörtímabil getur miðstjórnársfundur 
ákveðið að láta fara fram kosningu á formannafundi um tiltekið miðstjórnarsæti þó að 
kjörtímabili þess sem í sætinu situr sé ekki lokið. Þetta á m.a. við ef miðstjórnarmaður 
fellur frá, forfallast eða, fer til starfa sem ósamrímanleg eru setu í miðstjórn eða er 
kjörinn forseti eða varaforseti sambandsins. Sá sem kosinn er til setu í miðstjórn 
samkvæmt þessu ákvæði skal aðeins kosinn til loka hins upphaflega kjörtímabils. 

Við kjör miðstjórnar skal leitast við að kjósa fulltrúa ólíkra atvinnugreina og að 
hlutdeild karla og kvenna verði sem jöfnust. 
Enginn er löglega kosinn í miðstjórn, nema hann fái a.m.k. helming greiddra atkvæða. 

Forfallist forseti eða varaforseti svo að þeir geti ekki gegnt störfum sínum, skal 
miðstjórn þegar koma saman til fundar og kjósa varaforseta úr hópi 
miðstjórnarmanna. 

Miðstjórn hefur æðsta vald í öllum málefnum Alþýðusambandsins á milli 
sambandsþingaársfunda þess nema lög þessi geymi ákvæði um annað, og ber 
aðildarsamtökum ASÍ og hverjum þeim, sem trúnaðarstarfi gegnir fyrir sambandið, að 
hlýða fyrirmælum hennar og úrskurðum, en rétt hafa aðilar til að skjóta 
ágreiningsmálum sínum við miðstjórn til sambandsþingsársfundar, sem þá fellir 
fullnaðarúrskurð um þau. 

Miðstjórn setur reglur um starfsemi einstakra deilda og stofnana, sem reknar eru á 
vegum heildarsamtakanna. 

Miðstjórn setur með reglugerð fyrirmæli um undirbúning og framkvæmd 
allsherjaratkvæðagreiðslu. Skal reglugerðin vera þannig sniðin, að eftir henni megi fara 
við kjör fulltrúa á þingársfund ASÍ, kjör fulltrúa á þing aðildarsamtaka og við stjórnar- 
og trúnaðarmannaráðskosningar í verkalýðsfélögunum. 

Reglugerðin skal gilda fyrir öll aðildarsamtök ASÍ og deildir þeirra. 
 
 

20. grein 
SambandsþingÁrsfund  skal halda annað hvert ár hvert, fyrir lok októbermánaðar og 

ákveður miðstjórn þingfundarstað og þingfundartíma. 
 

 
Nýr kafli um „Formannafundi“  

 

VII. kafli 
Formannafundir   

 

x. grein 
Formannafundir aðildarfélaga ASÍ eru vettvangur stefnumótunar ASÍ og samráðs 
aðildarfélaga ASÍ milli sambandsþinga.  

Formannafundur skal kallaðurr saman að hausti  a.m.k. tvisvar sinnum að hausti 
það ár sem sambandsþing eru ekki haldin og einu sinni það ár sem sambandsþing eru 
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haldin og ákveður miðstjórn fundarstað og fundartíma og eru fundir lögmætir ef 
löglega er til þeirra boðað. 

Slíkan formannafund Boða skal reglulega formannafundi boða bréflega með minnst 
þriggja vikna fyrirvara, en heimilt er að stytta þann tíma við sérstakar aðstæður.  

 

x. grein 
Á formannafundum eiga sæti formenn allra aðildarfélaga ASÍ, formenn aðildardeilda 

einstakra sambanda,  auk forsetia og varaforsetia ASÍ, og þeirra miðstjórnarmeanna 
ASÍ ( aðal- og varamenn ) sem ekki eru formenn aðildarfélaga eða formenn 
aðildardeilda auk formannsfulltrúa ASÍ – UL sbr. gr. x.  

Félög, sem hafa ekki starfað á tímabilinu milli sambandsþings og formannafundar,  
hafa ekki sent skýrslu skv. 2. mgr. 40. gr., reikninga skv. 3. mgr. 40. gr. eða hafa 
vanrækt skattgreiðslur skv. VIII. kafla eiga ekki rétt á fulltrúum.  

 
Hvert aðildarfélag ber sjálft allan kostnað af fulltrúum sínum á formannafundum, en 

ASÍ skal þó standa straum af lágmarksendurgreiðslu vegna ferðakostnaðar sem 
einstök aðildarfélög verða fyrir, samkvæmt reglugerð sem sett er af sambandsþingi.. 

 

x. grein 
Álit og ályktanir í stórmálum er miðstjórn ætlar að leggja fyrir formannafund,  skal 

senda aðildarsamtökunum eigi síðar en hálfum mánuði fyrir fundinn, nema sérstakar 
ástæður hamli. 

Mál þau og tillögur sem einstök aðildarfélög óska að tekin verði fyrir á 
formannafundi, skal senda miðstjórn þremur vikum fyrir formannafund og skal 
miðstjórn leggja mál þau og tillögur fyrir fundinn, ásamt umsögn sinni. 

 

x. grein 
Formannafundum skal stjórnað eftir því sem við á skv. fundarsköpum ASÍ eins og þau 
eru á hverjum tíma.  

Fundarstjórn er í höndum forseta miðstjórnar ASÍ.     
 
 

x. grein 
Formenn aðildarfélaga og deilda sambandanna fara með atkvæðisrétt á 
formannafundum í samræmi við úthlutaðan fjölda fulltrúa hvers um sig á næstliðnu 
sambandsþingi. Í fjarveru þeirra fara varaformenn aðildarfélaga og deilda 
sambandanna með atkvæðisrétt á formannafundum. Miðstjórnarmenn ( aðal- og 
varamenn ), sem ekki eru jafnframt formenn aðildarfélaga eða deilda sambanda fara 
með eitt atkvæði hver. Formaður ASÍ-UL hefur málfrelsi og tillögurétt en ekki 
atkvæðisrétt. 

Til þess að tillaga teljist samþykkt á formannafundi þarf hún að hljóta einfaldan 
meirihluta veginna atkvæða skv. 1.mgr. og meirihlutastuðning þeirra formanna sem 
fundinn sækja.  

Miðstjórn, eða minnst 10 fulltrúar, geta krafist leynilegrar atkvæðagreiðslu um mál.  
 
 

x. grein 
Miðstjórn getur kvatt saman aukaformannafundi þegar mjög mikilvæg og eða óvænt 
mál ber að höndum. 

Miðstjórn er skylt að kalla saman aukaformannafund, ef meirihluti aðildarfélaganna 
innan Alþýðusambandsins eða aðildarsamtök með a.m.k. 1/5 hluta af 
heildarfélagsmannatölu ASÍ krefjast þess skriflega og greina það eða þau málefni er 
leggja á fyrir aukafundinn. Skal aukafundurinn kallaður saman með eins skömmum 
fyrirvara og aðstæður frekast leyfa. 
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34. grein 
Landssambönd Sambönd og félög með beina aðildlandsfélög greiða árlega skatt til 

ASÍ og stofnana þess. Hvert landssamband skal ákveða, með hvaða hætti það 
innheimtir skatta hjá félögum og deildum innan sinna vébanda.  

Árlegur skattur reiknast sem 7,4% af samanlögðum iðgjaldatekjum félagssjóðs 
félaga og deilda innan hvers landssambands eða landsfélags með beina aðild vegna 
næstliðins almanaksárs. Miða skal við umreiknaðar iðgjaldatekjur, þannig að þær 
jafngildi því að aðildarfélög einstakra landsambanda og landsfélög með beina aðild 
innheimti 1% iðgjöld af heildartekjum til félagssjóðs. Við skiptingu iðgjaldatekna milli 
einstakra deilda deildaskiptra stéttarfélaga sem eiga aðild að fleiri en einu 
landssambandi skal stuðst við endurskoðaða sundurliðun þeirra í ársreikningi, liggi slík 
skipting fyrir, en ella skal skipta iðgjaldatekjunum hlutfallslega milli deilda samkvæmt 
upplýsingum um fjölda gjaldskyldra einstaklinga.  

Frá reiknuðum skatti skv. 2. mgr. skal draga frá sérstakan skattafrádrátt, sem skal 
vera kr. 3.650.000,- fyrir hvert landsamband. Sérstakur skattafrádráttur landsfélaga 
með beina aðild skal vera kr. 182.000,- fyrir hvert landsfélag með færri en 500 
félagsmenn, kr. 365.000,- fyrir hvert landsfélag með fleiri en 500 og færri en 1.000 
félagsmenn og kr. 550.000,- fyrir hvert landsfélag með fleiri en 1.000 félagsmenn. Með 
félagsmönnum er hér átt við reiknaðan fjölda félagsmanna skv. 6. mgr. 29. gr.  

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. að teknu tilliti til 3. mgr. skal ekkert landsamband eða 
landsfélag með beina aðild greiða lægri skatt en sem nemur 5,7%% af umreiknuðum 
iðgjaldatekjum eins og þær eru skilgreindar í 2. mgr.  

Skrifstofa ASÍ leggur á og innheimtir skatta til ASÍ og stofnana þess hjá 
landsamböndum og félögum með beina aðild. Endanleg álagning fer fram á 4 
ársfjórðungi hvers árs og skal hún kynnt með sérstökum álagningarseðli. Á 
álagningarseðli skal tilgreina endanlega álagningu skatta til ASÍ og stofnana þess, þær 
forsendur sem álagningin byggir á s.s. skattprósentu skv. 2. mgr., iðgjaldatekjur og 
umreiknaðar iðgjaldatekjur skv. 2. mgr., lágmarksskattprósentu skv. 4. mgr., upphæð 
skattafrádráttar skv. 3. mgr. og greiðslustöðu. Endanlega álagðan skatt að teknu tilliti 
til innborgana skal greiða á gjalddaga síðasta ársfjórðungs.  

Skrifstofa ASÍ skal fjalla um ábendingar og athugasemdir landsambanda, einstakra 
aðildarfélaga þeirra og landsfélaga með beina aðild nna vegna álagningarinnar og 
leiðrétta mistök eða villur sem kunna að hafa orðið. Rísi ágreiningur um hvort leiðrétta 
skuli eða telji einhver framanritaðra á sig hallað við álagninguna er heimilt er að skjóta 
þeim ágreiningi til miðstjórnar ASÍ sem að fengnum athugasemdum kæranda og 
skrifstofu ASÍ kveður upp úrskurð sinn svo fljótt sem verða má.  

Við álagningu skatta vegna þeirra sem ekki hafa skilað inn ársreikningi skv. 3. mgr. 
40. gr. fyrir næstliðið ár skal nota áætlun. Áætlunin skal byggð á upplýsingum um 
iðgjaldatekjur næsta árs á undan. Ofan á þessar iðgjaldatekjur skal bæta þeim 
breytingum sem orðið hafa á reglulegum launum félagsmanna innan ASÍ skv. 
upplýsingum Hagstofunnar miðað við 2. ársfjórðung álagningarárs að viðbættu 10% 
álagi. 

Sé ársreikningi skv. 3. mgr. 40. gr. skilað eftir að skattur hefur verið áætlaður á 
félagið skv. 7. mgr. en fyrir árslok álagningarárs, skal endurskoða áætlunina og leggja 
á skatta með venjulegum hætti. Eftir það telst sú álagning endanleg. 

Skrifstofa ASÍ skal láta landsamböndunum í té leiðbeinandi upplýsingar um 
skattbyrði einstakra félaga og deilda skv. skattkerfi ASÍ og stofnana þess.  

  
 

3.gr. 

Þingnúmer   
Fyrsta þing ASÍ eftir gildistöku þessara laga verði 40 þing ASÍ.   
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4.gr. 

Kosningar á ársfundi 2010   
 
Kjörtímabil þeirra aðal- og varamanna í miðstjórn ASÍ sem kjörnir voru til 2 ára á 

ársfundi ASÍ 2009 sem og aðal- og varaskoðunarmanna styttist um eitt ár og líkur á 
ársfundi 2010 og skal kjörið í þeirra stað á ársfundi 2010 til tveggja ára.   

 

5.gr. 

Gildistaka  
 

44. grein 
Lög þessi eins og þeim var síðast breytt á ársfundi 20109, öðlast þegar gildi. 

Jafnframt falla úr gildi eldri lög Alþýðusambands Íslands. 


