
Sjálfstæðisfélag Garðabæjar

Prófkjör í Garðabæ laugardaginn 5. mars 2022
Framboðsfrestur til mánudagsins 31. janúar 2022
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Umfjöllun um fjármál frambjóðenda í persónukjöri



Leikreglur:

• Upplýsingaskylda
• Skil á fjárhagsupplýsingum til Ríkisendurskoðunar
• Móttekin framlög – fjárhæðir

Frambjóðandi skal halda fjárreiðum framboðsins aðskildum frá einkafjárreiðum sínum. Í því
skyni skal stofnaður sérstakur bankareikningur fyrir framboðið, þar sem færa skal allar
peningalegar innborganir eða útborganir í tengslum við það. Halda skal sérstakt bókhald um
gjöld tengd framboðinu svo og tekjur, hvort sem er í formi peningalegra greiðslna eða framlaga í
öðrum gæðum. Allar færslur í bókhaldinu skulu byggja á fullnægjandi fylgiskjölum eða gögnum,
svo sem frumriti reikninga, kvittunum fyrir móttekin framlög o.s.frv. Um bókhaldið og
reikningsskil skulu gilda eftir því sem við á ákvæði bókhaldslaga nr. 145/1994.



Upplýsingaskylda

• Öllum frambjóðendum í persónukjöri ber að skila upplýsingum um 
framboð sitt til Ríkisendurskoðunar eigi síðar en þremur mánuðum
eftir að baráttu lýkur.

• Allt ítarefni um fjármál og skil upplýsinga:

• Leiðbeiningar um uppgjör og upplýsingaskyldu þátttakenda í 
persónukjöri þ. á m. prófkjöri og forvali (rikisend.is)

https://www.rikisend.is/reskjol/files/Leidbeiningar/2021-leidbeiningar-fyrir-personukjor.pdf


Skil á fjárhagsupplýsingum til
Ríkisendurskoðunar

Öllum þáttakendum í prófkjöri ber að skila uppgjöri eða yfirlýsingu um 
fjárhag kosningabaráttunnar til ríkisendurskoðunar.

• Kostnaður yfir 550.000.- uppgjör

• 2021-Uppgjorseydublad_frambjodanda_i_personukjori.xlsx (live.com)

• Kostnaður undir kr. 550.000.- einföld yfirlýsing nægir.

• 2021-yfirlysing_frambjodanda-utfyllanlegt.docx (live.com)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.rikisend.is%2Freskjol%2Ffiles%2FEydublod%2F2021-Uppgjorseydublad_frambjodanda_i_personukjori.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.rikisend.is%2Freskjol%2Ffiles%2FEydublod%2F2021-yfirlysing_frambjodanda-utfyllanlegt.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Fjárhæðir – móttekin framlög.

• Frambjóðanda er óheimilt að taka við framlagi hærra en 400.000 frá
lögaðila eða einstaklingi.

• Öll framlög frá lögaðilum skulu koma fram í reikningsskilum
frambjóðanda, sama hver fjárhæðin er.

• Öll framlög frá einstaklingum hærri en kr. 300.000.- ber að gefa upp.  
Framlög einstaklinga undir kr. 300.000.- nægir að birta samtölu
framlaga eintaklinga (ekki nöfn) og hver fjöldi þeirra hafi verið.



Upplýsingar

• Nánari upplýsingar varðandi framvindu mála, t.d. um kjörstað og 
opnunartíma á kjördag 5. mars, utankjörfundaratkvæðagreiðslu, 
kynningar á frambjóðendum o.s.frv. verður auglýst síðar á:

• gardar.is
• xd.is
• Facebook-síðu félagsins
• Garðapóstinum
• Tölvupósti til félagsmanna

Hægt er að senda fyrirspurnir á gardar@xd.is eða hafa samband við 
formann kjörnefndar í síma 618-1279 eða á netfangið 
haukurthorhauksson@gmail.com.

mailto:gardar@xd.is
mailto:haukurthorhauksson@gmail.com


Hvernig ætlar Sjálfstæðisfélag Garðabæjar að styðja við frambjóðendur í prófkjörinu?



Kynning í blaðinu Garðari

• Gefum út blaðið Garðar í samstarfi við Garðapóstinn með kynningu á 
frambjóðendum.
• Munum hafa samband strax í byrjun febrúar varðandi fyrirkomulag á 

því.
• Þurfið að eiga góða ljósmynd af ykkur til að setja með í blaðið. 



Kynningarfundir með frambjóðendum

• Sjálfstæðisfélagið hefur skipulagt alls fjóra fundi þar sem 
frambjóðendum gefst kostur á að koma og kynna sig (laugardagana 5. 
og 12. febrúar og þriðjudagana 8. og 15. febrúar).
• Hver frambjóðandi fær boð um að koma á einn af þessum fundum 

(fer því eftir fjölda frambjóðenda hversu margir verða á hverjum 
fundi). 
• Munum senda upplýsingar um undirbúning, form og fyrirkomulag 

strax í byrjun febrúar. 



Podkast

• Hver og einn frambjóðandi í prófkjörinu hefur tækifæri til að koma í 
stutt podkast. 
• Upptökur fara fram í félagsheimilinu undir stjórn Torfa Geirs. 
• Spurningarnar verða á léttum nótum og ætlað að laða fram það besta 

hjá hverjum og einum. 



Sameiginlegur kynningarfundur 1. mars

• Öllum frambjóðendum verður boðið að taka þátt í sameiginlegum 
kynningarfundi
• Annað hvort rafrænt eða í raunheimum – nánar um það síðar 


