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Útdráttur 
Kosningasigur Jóns Gnarr og Besta flokksins í sveitarstjórnarkosningunum í 

Reykjavík 2010 er sögulegur atburður í stjórnmálasögu Íslands. Sigurinn var um leið 

mikið áfall fyrir ríkjandi stjórnmálaöfl á Íslandi sem höfðu að hluta glatað trausti 

kjósenda. Í kjölfar kosninga varð Jón Gnarr borgarstjóri og sat út kjörtímabilið. Jón 

sat undir gagnrýni fyrir nálgun sína og túlkun á starfi borgarstjóra í stjórnartíð sinni 

og í opinberri umræðu var þeirri fullyrðingu fleygt fram að Jón væri í raun ekki 

borgarstjóri Reykjavíkur, heldur væri borginni stýrt af embættismönnum og Degi B. 

Eggertssyni, oddvita Samfylkingar, sem myndaði meirihluta ásamt Jóni og Besta 

flokknum. Í þessari ritgerð verður kannað hvort slíkar fullyrðingar eigi við rök að 

styðjast. 

Við vinnslu þessarar ritgerðar notast höfundur við m.a. fyrirliggjandi gögn, s.s. 

ýmis opinber gögn, fréttaefni frá þessu tímabili o.fl. heimildir. Rannsókn þessarar 

ritgerðar byggir að miklu leyti á fjórum viðtölum við einstaklinga sem gengdu 

lykilhlutverkum í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar á þessu tímabili. 

Helstu niðurstöður eru á þá leið að Jón Gnarr hafi sannarlega verið borgarstjóri 

Reykjavíkur. Hann nálgaðist starf borgarstjóra um margt með ólíkum hætti en 

fyrirrrennarar hans í starfi. Jón Gnarr mótaði embætti borgarstjóra á sinn hátt og færði 

embættismönnum aukna ábyrgð og völd.  
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Abstract 
The Best Party’s and Jón Gnarr’s election triumph in the Reykjavík city council 

elections in 2010, is one of the most remarkable event in Iceland’s political history.  

At the same time, the victory came as a shock for the prevailing political class that the  

voters had obviously lost trust in. Following the elections, Jón Gnarr became mayor  

of Reykjavík and held the position until the end of the four year term. Jón was  

criticized for his approach and interpretation on how the mayor should do his job and  

the public discourse depicted him as not really being mayor in reality. The city was  

supposedly being run by city officials and Jón’s colleague, Dagur B. Eggertsson, the  

leader of Samfylkingin, the party in coalition with the Best Party.  

This thesis will  examine whether these statements can be argued.  In the 

analytical part of the thesis, the author used secondary sources, including official data 

and news stories from the four year term. The empirical study is based heavily on four 

qualitative, in-depth interviews with individuals who played a key role in the city’s 

administration at the time.  

The main results of the thesis are that Jón Gnarr truly was the mayor of 

Reykjavík. He approached the job as a mayor quite differently than many of his  

predecessors. Jón Gnarr shaped the post of mayor in his own way and gave other city 

officials enhanced responsibility and power. 
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Formáli 
Þessi ritgerð er hluti af MPA námi í Opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Vægi 

ritgerðarinnar er 30 ECTS einingar. Áhugi á umfjöllunarefni ritgerðarinnar kviknaði 

eftir samtal við kunningja minn um frammistöðu Jóns Gnarr sem borgarstjóra 

Reykjavíkur. Ágætur kunningi minn hélt því fullum fetum fram að Jón hefði alls ekki 

sinnt starfi sínu sem borgarstjóri Reykjavíkur. Sú umræða leiddi til þess að ég fór að 

spyrja vini og samstarfsfólk út í þessa fullyrðingu sem af svörunum að dæma virtist 

nokkuð útbreidd. Titill ritgerðarinnar vísar í þetta umfjöllunarefni. Undirtitill 

ritgerðarinnar er: „Heiðarleiki er hugrekki – mesti styrkleiki sem manneskja getur 

haft.“ Þar er vísað í orð Jóns Gnarr um heiðarlega nálgun sína á embætti borgarstjóra. 

Gerð þessarar ritgerðar hefur verið mér mjög gefandi og gefur góða innsýn í 

stjórnsýslu Reykjavíkurborgar frá sjónarhorni borgarstjóra. Embætti borgarstjóra er 

krefjandi starf og ljóst að umfang þess hefur vaxið mikið á síðustu áratugum. Það 

verður áhugavert að sjá hvort að tími Jóns Gnarr í embætti borgarstjóra muni hafa 

einhver áhrif á hvernig embættið þróast á næsta áratug. 

Leiðbeinandi minn við vinnslu þessarar ritgerðar var Gunnar Helgi Kristinsson. 

Kann ég honum bestu þakkir fyrir góð ráð, aðstoð og hvatningu. Jafnframt vil ég 

þakka fjölskyldu og vinum fyrir mikinn stuðning sem svo sannarlega var þörf á við 

gerð ritgerðarinnar sem átti sér allnokkurn aðdraganda.  

Ég þakka viðmælendum mínum sem gáfu sér tíma til að ræða við mig af einlægni 

um þetta merkilega tímabil í sögu íslenskra stjórnmála. Viðmælendur mínir voru: Ellý 

Katrín Guðmundsdóttir, Jón Gnarr, Júlíus Vífill Ingvarsson og Regína Ásvaldsdóttir. 

Kann ég þeim bestu þakkir fyrir og vona að þær upplýsingar sem koma fram í þessari 

ritgerð veiti lesendum innsýn í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar og í störf Jóns Gnarr 

sem borgarstjóra. 
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1. Inngangur 
„Er ekki fagmenntað fólk í því? Ég held að það vinni átta þúsund manns. Það hlýtur 

að vera ... eru ekki svona viðskiptafræðingar og lögfræðingar að vinna hjá borginni 

sem sjá um þetta? Ég held að borgarstjóri eigi meira að vera svona eins og Bastian 

bæjarfógeti.“ Svona svaraði Jón Gnarr spurningu Helga Seljan í Kastljósi snemma í 

maí 2010, rétt tæpum mánuði fyrir borgarstjórnarkosningar, um það hvort hann treysti 

sér til að reka borgarsjóð Reykjavíkur og stjórna hvernig farið sé með útsvar 

borgarbúa þrátt fyrir að vera með litla reynslu af rekstri. Um mjög eftirminnilegt 

viðtal er að ræða í aðdraganda sögulegra kosninga. Jón sagði í kjölfarið: „Ég held að 

það sé nú frekar það, að fólk treysti mér og sjái í mér eitthvað óþekkt sameiningarafl 

sem getur leitt saman ólík öfl í borginni og leitt það til sátta. Síðan eru það allar 

skemmtilegu hugmyndirnar sem við erum með.“1   

Kosningasigur Jóns Gnarr og Besta flokksins í borgarstjórnarkosningunum 2010 

markaði viss tímamót í íslenskri stjórnmálasögu því í fyrsta sinn hafði grínframboð (e. 

Joke Party) unnið kosningasigur í fjölmennum kosningum hér á landi. Sigurinn var 

afdráttarlaus krafa kjósenda um breytta tíma í höfuðborginni en undangengið 

kjörtímabilið einkenndist af miklum pólitískum átökum og meirihlutaskiptum. 

Kjósendur refsuðu fjórflokknum í kosningunum og virtist Besti flokkurinn taka fylgi 

frá nær öllum flokkum og laðaði ungt fólk á kjörstað. Besti flokkurinn stóð að lokum 

uppi með sex borgarfulltrúa og myndaði meirihluta með Samfylkingunni. Jón Gnarr 

varð 21. borgarstjóri Reykjavíkur sumarið 2010. 

 

1.1 Rannsóknarefni 
Leitast verður eftir því að svara eftirfrandi rannsóknaspurningum: Var Jón Gnarr í 

raun borgarstjóri Reykjavíkur? Fól hann embættismönnum aukið vald til þessa að 

komast hjá því að sinna starfsskyldum sínum? Gerði hann stjórnkerfisbreytingar á 

stjórnsýslu Reykjavíkurborgar til að ráða við starf borgarstjóra Reykjavíkur? Var 

Dagur B. Eggertsson hinn raunverulegi borgarstjóri sem stýrði borginni á bakvið 

tjöldin? 

Meginrannsóknin er í formi viðtala sem höfundur tók við fjóra einstaklinga sem 

voru í lykilhlutverkum á þessu kjörtímabili á árunum 2010 - 2014. Þessir einstaklingar 

                                                
1 Helgi Seljan, viðtal við Jón Gnarr, Kastljós, 3. maí 2010. 
2 Júlíus Vífill Ingvarsson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 5. desember 2014. 
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eru; Ellý Katrín Guðmundsdóttir, borgarritari, Jón Gnarr, fyrrverandi borgarstjóri, 

Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, og Regína Ásvaldsdóttir, 

bæjarstjóri á Akranesi og fyrrverandi skrifstofustjóri borgarstjóra. Viðtölin voru tekin 

í desember 2014. Meðal þess sem kemur fram í viðtali við Júlíus Vífil er eftirfarandi: 

Stjórnkerfinu var breytt til þess að hann [Jón Gnarr] þyrfti ekki að 
takast á við þetta verkefni. Sitja fundi með öllum þessum 
sviðstjórum, deildarstjórum og öðrum og auðvitað fylgjast með. 
Taka inn upplýsingar á þessum fundum og svo ákvarðanir út frá 
því inni á fundunum. Þetta er stærsti vinnustaður landsins þannig 
að það er mjög mikið undir. Menn geta ekki verið að skemmta sér 
því þetta er starf sem þarf að sinna.2   

Um er að ræða fjögur ítarleg og einlæg viðtöl sem veita góða innsýn inn í stjórnartíð 

Jóns Gnarr sem borgarstjóra. Framkvæmd voru elítuviðtöl sem voru skrifuð upp í 

heild sinni. Höfundur raðaði efnisþáttum úr viðtölunum saman eftir viðfangsefni 

hverju sinni. Viðtölin voru mislöng að lengd en spönnuðu frá 30 mínútum og upp í 

100 mínútur. Síðari hluti ritgerðarinnar byggir að miklu leyti á þeim upplýsingum sem 

koma fram í umræddum viðtölum. 

Ein af meginheimildum þessarar ritgerðar er skýrsla úttektarnefndar 

borgarstjórnar á stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Sú skýrsla veitir 

talsverðar upplýsingar um þær tíðu stjórnkerfisbreytingar sem gerðar voru hjá 

Reykjavíkurborg á árunum 2002 til 2012. Ein megin niðurstaða úttektarnefndarinnar 

er að þær tíðu stjórnkerfisbreytingar á hinni miðlægu stjórnsýlu Reykjavíkurborgar og 

tíð borgarstjóraskipti hafi dregið út skilvirkni stjórnsýslunnar og valdið óvissu hjá 

starfsmönnum. Jafnframt hafi ekki gefist tími til að meta hvort fagleg og fjárhagsleg 

áhrif einstakra breytinga hafi orðið þau sem stefnt var að vegna þess hve líftími 

einstakra breytinga var stuttur.3 

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 
Í fyrstu köflunum verður gert grein fyrir kenningaramma ritgerðarinnar og embætti 

borgarstjóra. Kenningaramminn er sóttur til forystu- og stjórnunarkenninga. Leitast 

verður við að greina hvort að Jón hafi í starfi sínu sem borgarstjóri Reykjavíkur stýrt 

borginni og undirmönnum sínum sem stjórnandi eða leiðtogi/forystumaður. Í þriðja 

                                                
2 Júlíus Vífill Ingvarsson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 5. desember 2014. 
3 Reykjavíkurborg, Skýrsla úttektarnefndar um stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
(Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2013), 58. 
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kafla er farið yfir embætti borgarstjóra, hlutverk þess og skyldur skýrðar og embættið 

borið saman við embætti borgarstjóra á Norðurlöndum. 

Í fjórða og fimmta kafla er greint frá uppvexti Jóns Gnarr og svo gefin innsýn inn 

í hugmyndina á bakvið Besta flokkinn og ótrúlegan kosningasigur. Meginheimild 

þessa tveggja kafla er bókin Gnarr: How I Became a Mayor of a Large City in 

Iceland and Changed the World. Að sjöunda kafla undanskildum, sem fjallar um 

stjórnkerfisbreytingar Reykjavíkurborgar, þá byggja kaflar sex til níu að nær öllu leyti 

á þeim elítuviðtölum sem framkæmd voru við gerð þessarar ritgerðar. Í tíunda kafla 

eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og þær ræddar. 
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2. Kenningaramminn 
Some are born great, some achieve greatness, and some have 
greatness thrust upon them.  – William Shakespeare. 

Kenningarammi þessarar ritgerðar er sóttur til forystu- og stjórnunarkenninga. Í starfi 

sínu sem borgarstjóri Reykjavíkur var Jón Gnarr í raun bæði forystumaður og leiðtogi 

meirihluta Besta flokksins og Samfylkingar en jafnframt æðsti stjórnandi stjórnsýslu 

Reykjavíkurborgar. Eitt af markmiðum þessarar ritgerðar er að greina hvernig Jón 

Gnarr hagaði störfum sínum sem borgarstjóri. Einnig er markmiðið að átta sig á því 

hvort og þá hvernig hann mótaði starf borgarstjóra. Til þess að átta sig betur á 

viðfangsefninu og geta greint forystumanninn og stjórnandann Jón Gnarr þá er 

mikilvægt að átta sig á hvað felst í þessum tveimur hugtökum. 

 

2.1 Forysta 
Forystumenn eru jafn misjafnir og þeir eru margir, sérstaklega þegar litið er til 

forystustíls og eiginleika þeirra. Sumir forystumenn eru hæglátir á meðan aðrir 

forystumenn eru mjög fyrirferðamiklir og áberandi. Hæfileikar þeirra geta einnig 

verið á mismunandi sviðum. Þær leiðir sem forystumenn fara eru ólíkar. Sumir 

forystumenn treysta á styrkleika sína í ræðu- og orðsnilld til að ná árangri, aðrir á 

styrkleika í ákvörðunartöku, og enn aðrir treysta á hugrekki. Sem dæmi má nefna þrjá 

þekkta forystumenn og leiðtoga sem voru mjög ólíkir en náðu miklum árangri: 

Winston Churchill, gæddur persónutöfrum og orðsnilld auk þess að vera gamall 

hershöfðingi; Ghandi, sem var hugsjónamaður sem náði á einstakan hátt til þegna 

sinna; Lenín sem var kaldur en árangursmikill byltingamaður. Allir voru þeir miklir 

forystumenn og leiðtogar sem áttu fátt sameiginlegt í forystustíl.4 

Í eldri kenningum var litið svo á að forysta væri hlutverk fárra útvaldra sem 

jafnan voru gæddir sérstökum gáfum eða hæfileikum af einhverri sort. Slíkar 

kenningar hafa vikið fyrir nýjum kenningum. John P. Kotter hefur um áratugaskeið 

gert rannsóknir á forystu. Niðurstöður hans hafna alfarið að forysta sé meðfæddur 

eiginleiki og aðeins á færi útvaldara einstaklinga. Vissulega er það sumum 

einstaklingum eðlislægra að vera í forystu og leiða hóp fólks en í dag er talið að hægt 

sé að ná jafnvel meiri árangri með því að kafa í fræðin.5 

                                                
4 John W. Gardner, On Leadership, (New York: Free Press, 1990), 5 
5 John P. Kotter, Leading Change, 3. útg. (Boston: Harvard Business Review Press, 2012), 176. 



  

  
 

14 

Hvað er forysta? Samkvæmt klassískri skilgreiningu John W. Gardner þá er 

forysta það ferli að sannfæra hóp fólks, með rökum eða með fordæmi, að vinna að 

markmiðum, þeirri sýn sem forystumaðurinn eða hópurinn stefna sameiginlega að. 

Forysta er ekki bara í efstu lögum þjóðfélagsins heldur dreifist um öll svið og stig 

okkar samfélags. Forystu má finna í stjórnmálum, stjórnsýslu, í viðskiptalífi, 

verkalýðsfélögum, fagstéttum, minnihlutahópum og jafnvel inni á heimilum. 6 

Fræðimennirnir Bass & Stogdill tóku saman yfirlit á um 8.000 rannsóknum á forystu.  

Þeir komast að þeirri niðurstöðu að skilgreiningar á forystu séu næstum jafnmargar og 

þeir sem hafa reynt að skilgreina hugtakið. Flestar þessara skilgreininga eiga þó 

sameiginlegt að greina forystu sem árangur í átt að tilteknum markmiðum, líta á 

forystu sem samskiptaferli þar sem einn eða oftast fleiri einstaklingar reyna að hafa 

áhrif á hegðan og hugmyndir annarra. Þessi skilgreining dregur fram lykilhugtök í 

tengslum við forystu, s.s. ferli, áhrif, samskipti fólks og sameiginleg markmið þess. 7 

Bass & Stogdill komast einnig að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir efasemdir um 

mikilvægi forystu þá sé forysta í margvíslegum tegundum stofnana, samtaka og 

félagahreyfinga áhrifamikill þáttur, ef ekki sá áhrifamesti. „Allar félagslegar- eða 

pólitískar hreyfingar þurfa á forystu að halda til að koma þeim af stað.“8 Sama 

niðurstaða kemur fram í bókinni Organizational Behavior en þar segir: „Forysta og 

forystuhæfni virðist vera lykilþáttur í árangri og velgengni stofnana, hvort sem um er 

að ræða hersveitir, hljómsveit, íþróttalið, glæpagengi, stjórnmálaflokk eða alþjóðleg 

fyrirtæki.“9 

 

2.1.1 Hvaða eiginleika þarf forystumaður að hafa? 

Það er margt sem forystumaður og leiðtogi þarf til brunns að bera til að ná árangri í 

starfi. Jafnan er árangur samspil margra ólíkra þátta. Í dag er náðargáfa á einu sviði 

líklega ekki nóg til að ná framúrskarandi árangri. Það eru einkum sex eiginleikar sem 

einkenna góðan og árangursríkan leiðtoga. 

1. Vera greindur; þó ekki nauðsynlegt að vera mikið greindari/gáfaðri en fólkið 

sem forystumaðurinn leiðir. 

                                                
6 Gardner, On Leadership, 1 
7 Bernard M. Bass, The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial 
applications, 4. útg. (New York : Free Press, 2008), 8 
8 Sama heimild (hér eftir S.h.) 
9 David A. Buchanan og Andrzej A. Huczynski, Organizational Behaviour, 7. útg. (Harlow: Pearson 
Education, 2010), 596. 
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2. Tæknileg eða fagleg þekking og hæfni á starfssviði þeirra; hvernig myndu 

leiðtogar annars öðlast virðingu? 

3. Persónuleiki; leiðtogar þurfa að vera orkumiklir og staðfastir, halda góðu 

sambandi við sitt fólk, og átta sig á styrkleikum og veikleikum þeirra. 

4. Hafa hæfni til að fylla andagift - hvetja til dáða; þessi hæfileiki er sjaldgæfari 

hjá forystumönnum og erfiðara að þróa með sér. 

5. Að hlusta, deila og raða hæfileikum; forystumaður getur ekki haft allar 

upplýsingar í hópi sem telur fleiri en fimm. 

6. Sjálfsvitund; að skilja styrk- og veikleika sína sem hjálpar þeim við að leita til 

annarra í hóp til að vega upp á móti.10 

 

Mikilvægt er að hafa í huga að enginn einn forystumaður eða leiðtogi getur náð 

markmiðum skipulagsheildar upp á sitt einsdæmi. Ef það væri hægt þá væri engin 

þörf fyrir skipulagsheild eða leiðtoga. Fleiri þættir hafa áhrif og þeir sterkustu eru 

fylgjendur (e. followers) og aðstæður (e. situation). Forysta er samspil þessara þátta 

sem getur þó verið breytilegt á milli markmiða, tíma, hæfni fylgjenda, leiðtoganna 

sjálfra auk fleiri atriða. Samspil þessara þriggja þátta má sjá á líkani Ed Hollander frá 

árinu 1978. 

 
Mynd 1: Líkan Hollander sem endurspeglar samspil þriggja þátta á forystu. 
(Mynd/Margrét Björnsdóttir) 

Líkan Hollander (Mynd 1) samanstendur af þremur hringjum sem skarast og tákna  

þrjá þætti; leiðtogi, fylgjendur og aðstæður. Fyrst af öllu er það leiðtoginn, 

                                                
10 Buchanan og Huczynski, Organizational Behaviour, 599. 



  

  
 

16 

persónuleiki hans og sérþekking ásamt völdum o.fl. Í öðru lagi er það fylgjendur, 

viðmið, gildi, væntingar og hæfni þeirra o.fl. Þriðji hringurinn táknar aðstæður sem 

fela í sér álag, verkefni, umhverfisþætti o.fl. Forysta birtist þar sem hringirnir þrír 

skarast og því er forysta samspil þessara þriggja þátta. Líkan Hollander skýrir að hluta 

hvers vegna svo erfiðlega hefur gengið að skilgreina forystu. Margir þættir koma við 

sögu og samspil þeirra er breytilegt. Aðstæður eru jafnframt breytilegar og því ekki 

mögulegt að skilgreina forystu á nákvæman og algildan hátt. Þrátt fyrir þrískiptingu 

leiðtogaferlisins þá fjalla kenningar um forystu að mestu leyti um leiðtogann sjálfan 

og hvaða áhrif hann hefur á fylgjendur.11 

 

2.2. Stjórnandi 

John W. Gardner skilgreindi stjórnanda sem „einstakling sem fer með stjórnunarstöðu 

í skipulagsheild, stjórnar í krafti stöðu sinnar starfsemi skipulagsheildarinnar, 

ráðstafar fjármunum af skynsemi, og nýtir mannauð til hins ýtrasta.“12  

Í opinberri stjórnsýslu var það Luther Gulick sem lagði grunninn að 

stjórnendakenningum. Hann greindi hlutverk stjórnenda í opinberri stjórnsýslu niður í 

sjö hlutverk. Kenningin eru kennd við upphafsstafi þessara hlutverka eða 

POSDCORB sem merkir: Planning (áætlun), Organizing (skipulagning), Staffing 

(starfsmannamál), Directing (leiðbeining), Cordinating (samhæfing), Reporting 

(upplýsingagjöf) og Budgeting (fjármál). Kenning Gulick hafði mikil áhrif og hefur 

hún verið notuð til grundvallar í greiningu á hlutverkum stjórnenda í opinberri 

stjórnsýslu.13  

Henry Mintzberg er einn áhrifamesti fræðimaður á sviði kenninga um stjórnun og 

hlutverk stjórnandans. „Ef þú spyrð stjórnanda hvað hann gerir þá svarar hann 

líklegast að hann geri áætlanir, skipuleggi, samhæfi og sinni eftirliti. Fylgstu svo með 

því hvað þeir gera. Láttu þér ekki koma á óvart ef þú getur ekki séð að þeir séu að 

gera það sem þeir sögðu.“ Mintzberg komst að þeirri niðurstöðu að sú skilgreining 

sem Henri Fayol kynnti árið 1916 um hin fjögur hlutverk stjórnandans (áætlanir, 

skipulagning, samhæfing, og eftirlit) væri ekki nógu ítarleg til að átta sig á starfi 

stjórnanda sem væri í raun miklu flóknara. Mintzberg kynnti í kjölfarið líkan af 
                                                
11 Júlíus Steinn Kristjánsson, „Leiðtogi í góðæri, skúrkur í kreppu? Áhrif tíðaranda á ímynd leiðtoga,“ 
(meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2010) 15-16. 
12 Gardner, On Leadership, 3 
13 Georg H. Frederickson o.fl., The Public Administration Theory Primer, 2. útg. (Oxford: Westview 
Press, 2012), 101-102. 
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hlutverkum stjórnandans sem aðrir fræðimenn hafa í kjölfarið notað til grundvallar í 

sínum rannsóknum. Hann skilgreindi starf stjórnanda niður í 10 mismunandi hlutverk 

og sinna þyrfti þeim öllum til að ná árangri (Mynd 2). Meginflokkarnir þrír eru; 

Samskiptahlutverk (e. Interpersonal roles), Upplýsingamiðlun (e. Information roles),  

og Ákvarðanataka (e. Decisional roles).14 

 

 
Mynd 2: Hlutverk stjórnandans eru margþætt samkvæmt greiningu Mintzberg. 

 

Greining Mintzberg gefur góða hugmynd á fjölþættu hlutverki stjórnandans. 

Rannsókn Mintzberg benti jafnframt til þess að erfitt væri að greina á milli hlutverka 

leiðtoga og stjórnanda. Hann taldi að forysta væri ein vídd á margslungnu hlutverki 

stjórnandans. John P. Kotter er sammála Mintzberg í meginþáttum þegar kemur að 

hlutverkum stjórnandans. Kotter ásamt fleiri fræðimönnum telja að meginverkefni og 

hlutverk stjórnanda felist einkum í verkstjórn, áætlanagerð, skipulagningu og 

fjármálastjórnun.15 

 

2.3 Munurinn á stjórnun og forystu 
Stjórnun ber óneitanlega oft á góma þegar fjallað er um forystu og öfugt. Fræðimenn 

hafa ekki verið fullkomlega sammála um það hvað það er í raun sem aðgreinir 

stjórnun og forystu. Warren Bennis og Burt Nanus bentu á að „stjórnendur eru fólk 
                                                
14 Henry Mintzberg, Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations, (New 
York: Free Press, 1989), 9-21. 
15 Buchanan og Huczynski, Organizational Behaviour, 598. 
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sem gerir hluti rétt og leiðtogar eru fólk sem gerir rétta hluti.“ 16  Skipta má 

fræðimönnum upp í fylkingar eftir því hvort þeir telji að forysta og stjórnun séu 

samofin hugtök eða hvort þau eru algjörlega aðskilin. Mintzberg er einn þeirra 

fræðimanna sem telur að mikið samspil og skörun sé á milli forystu og stjórnunar. 

Ekki sé hægt að aðskilja þessi tvö hugtök. 17 Fjöldi fræðimanna er á öndverðu meiði, 

t.d. John W. Gardner, sem segir hugtökin vera algjörlega aðskilin. Hann taldi forystu 

krefjast annarrar hæfni en stjórnun. Samkvæmt greiningu Gardner eru einkum sex 

atriði sem greina á milli leiðtoga og stjórnanda: Leiðtogar hugsa fram í tímann; þeir 

hugsa um stofnunina í stærra samhengi; þeir ná til fjöldans utan einingarinnar sjálfrar; 

þeir leggja áherslu á sameiginlega sýn, gildi, hvatningu og hafa gagnkvæman skilning 

í samskiptum við samferðafólk sitt; þeir hafa hæfileika til að leysa átök eða deilur 

innan eða á milli eininga; hugsun þeirra og sýn er miðuð að endurnýjun og 

breytingum með hagsmuni stofnunarinnar fyrir augum.18 

 

Samanburður á stjórnun og forystu 

 Forysta Stjórnun 
 
Búa til 
verkáætlun 

Stefnumörkun: Setur fram 
framtíðarsýn skipulagsheildar, 
leggur fram breytingaáætlun til 
að ná settum markmiðum. 

Skipulags- og fjárhagsáætlun: 
Mótar nákvæma áætlun, aðgerðir, 
tímaáætlun og ráðstafar 
fjármunum. 

 
 
Þróun 
mannauðar 

Uppstilling mannauðs: Deilir 
framtíðarsýn og áætlunum, 
hefur áhrif á sköpun hjá hópum 
sem samþykkja þau markmið 
sem stefnt er að. 

Skipulagning og mönnun: Ákvarða 
skipulag og ráðstafa starfsfólki, 
þróa stefnur, verkferla og eftirlit. 

 
 
Framkvæmd 

Hvatning og innblástur: 
Hvetur starfsfólk til að sigrast 
á hindrunum og sinnir 
grunnþörfum starfsmanna. 

Eftirlit: Fylgist með niðurstöðum 
samkvæmt áætlunum, kemur auga 
á frávik og bregst við ef leysa þarf 
vandamál.  

 
Útkoma 

Gerir jákvæðar og stundum 
dramatískar breytingar. 

Kemur á ró, stöðugleika og 
fyrirsjáanleika. 

Tafla 1: Samanburður á forystu og stjórnun samkvæmt Kotter.19 

 

Samanburður John Kotter á forystu og stjórnun er þekkt (Tafla 1). Kotter taldi að 

leiðtogi hefði öðrum skyldum að gegna en stjórnandi. Samkvæmt Kotter á leiðtogi að 

                                                
16 Buchanan og Huczynski, Organizational Behaviour, 598. 
17 S.h. 
18 Gardner, On Leadership, 3-4 
19 Buchanan og Huczynski, Organizational Behaviour, 598. 
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hafa áhrif á aðra og fá þá til að deila sömu framtíðarsýn, veita starfsmönnum 

innblástur til að yfirstíga hindranir og skapa grundvöll fyrir jákvæðar breytingar. 

Hlutverk stjórnandans að mati Kotter eru að gera skipulags- og fjárhagsáætlanir, 

skipuleggja og ráðstafa mannauði skipulagsheildarinnar, fylgjast með og stjórna 

frammistöðu, ná fram stöðugleika og fyrirsjáanleika.20 

Hjá þeim fræðimönnum þar sem aðgreining er gerð á milli forystu og stjórnun er 

þessum rökum m.a. varpað fram: „Stjórnendur viðhalda en leiðtogar þróa, stjórnendur 

stýra en leiðtogar hvetja, stjórnendur framkvæma en leiðtogar eru frumkvöðlar, 

stjórnendur sætta sig við stöðnun en leiðtogar ögra kyrrstöðu, stjórnendur innleiða en 

leiðtogar finna upp, stjórnendur gera hlutina rétt en leiðtogar gera réttu hlutina, 

stjórnendur eru skammsýnir en leiðtogar framsýnir.“21 

Af þessari samantekt að dæma þá virðast flestir fræðimenn vera sammála um að 

það sé eðlismunur á hlutverkum leiðtoga og stjórnanda. Hins vegar er ljóst að góður 

stjórnandi þarf að hafa eiginleika leiðtoga til að ná langt í sínu starfi. Góður leiðtogi 

þarf sömuleiðis að hafa eiginleika góðs leiðtoga. 

 

2.4 Þjónandi forysta 
Hugmyndin um þjónandi forystu kom til sögunnar árið 1970 þegar Robert K. 

Greenleaf gaf út ritgerð um efnið sem kallast The Servant as Leader. Í ritgerðinni 

varpar Greenleaf því fram að aðeins þeir gætu sannarlega orðið góðar leiðtogar sem 

væru þjónar áður en þeir yrðu leiðtogar. Þjónandi leiðtogi er andstæða þess sem er 

fyrst og fremst leiðtogi (e. leader first) t.d. vegna valdafíknar eða eftirsóknar eftir 

efnislegum gæðum. Það er meðvitað val hins þjónandi leiðtoga að taka sér forystu og 

getur misst hana ef svo ber undir. Munurinn á þeim sem er leiðtogi fyrst og þeim sem 

er þjónn fyrst kemur einna skýrast fram í því að sá síðarnefndi gætir vandlega að því 

að mikilvægustu þörfum annarra sé sinnt. Það leiðir að því að prófsteinn á árangur 

hins þjónandi leiðtoga birtist í áhrifum hans á samstarfsfólk.22  

Greenleaf taldi þjónandi forystu eiga sérstaklega við í rekstri stofnana og taldi hann 

lykilatriði að hæfir þjónar með leiðtogahæfileika tækju sér forystu. Hér að neðan má 

sjá hugmyndafræði Greenleaf um þjónandi forystu:  
                                                
20 Buchanan og Huczynski, Organizational Behaviour, 598. 
21 Júlíus Steinn, „Leiðtogi í góðæri, skúrkur í kreppu? Áhrif tíðaranda á ímynd leiðtoga,“ 55. 
22 Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, „Þjónandi forysta og starfsánægja í Háskóla 
Íslands,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 10, nr. 2 (2014), http://www.irpa.is/article/view/1604/pdf_348 (sótt 
18. desember 2014).  
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Í hugmyndafræði þjónandi forystu ber mjög á jafningjahugsun; 
leiðtoginn kemur fram á persónulegum nótum en talar ekki eða 
hagar sér á forsendum stöðu sinnar sem yfirmanns. Í þjónandi 
forystu litast samskipti ekki af stöðu starfsfólks sem yfirmenn eða 
undirmenn sem m.a. birtist í því að stjórnandi tekur við og nýtir 
sér gagnrýni frá starfsmanni (og öfugt), hvor um sig lærir af hinum 
og sá tekur frumkvæði og forystu í því efni sem hann hefur t.d. 
reynslu eða hæfni til þegar aðstæður kalla á það, óháð hver staða 
hans er í skipuriti. Hugmyndin sjálf um þjónandi leiðtoga felur í 
sér jafningjahugsun og að hlutverk yfirmanna og undirmanna 
skarist og mörk þeirra séu að vissu leyti þurrkuð út.23 

Sigrún Gunnarsdóttir gerði rannsókn sem byggir á ýmsum ritum Greenleafs og bendir 

á að hugmyndir hans um þjónandi forystu birtist í samspili grundvallaratriða í 

viðhorfum og lífsháttum hins þjónandi leiðtoga. Sigrún kemst að þeirri niðurstöðu að 

líkja megi hugmyndafræði Greenleaf um þjónandi forystu við þrjá meginþætti 

viðhorfa og aðferða þjónandi þjónandi leiðtoga: 

a) Einlægur áhugi á högum annarra: Áhugi forystunnar beinist fyrst og fremst 

að velferð starfsfólks en ekki að eigin valdi og hagsmunum.  

b) Innri styrkur: Snýst um vitund á eigin styrk- og veikleikum, markmið og 

hugsjónir og áhrif eigin orða og athafna. Forysta og ákvarðanir byggjast ekki 

aðeins á rökvísi og staðreyndum, heldur þarf leiðtoginn að efla eigin vitund og 

innsæi með ígrundun og sjálfsþekkingu.  

c) Að sjá til framtíðar: Hugsjón og hugmyndir sameina fólk, gefa starfi þess 

merkingu, glæða von og móta framtíðarsýn. Leiðtoginn er þjónn 

sameiginlegra hugmynda starfsfólks og er einnig þjónn hugsjónarinnar. 

Hlutverk leiðtogans er að hafa yfirsýn, skapa samtal og að sjá til framtíðar.24 

 

Hollendingurinn Dirk van Dierendoncks, professor við Erasmus háskólann í Hollandi 

setti fram árið 2009 greiningu á hugmyndafræði Greenleaf um þjónandi forystu. Í 

greiningu sinni lýsti hann forsendum ábata af þjónandi forystu. Dierendoncks bendir á 

að hugmyndin snúist um hag heildarinnar. Tvær mikilvægar forsendur felist í 

þjónandi forystu en þær eru löngunin til að þjóna og hvatinn til að veita forystu. Þetta 

tvennt tengist síðan persónulegum og menningarbundnum þáttum. Dierendoncks setur 

fram sex lykilþætti sem lýsa þjónandi forystu: 
                                                
23 Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, „Þjónandi forysta og starfsánægja í Háskóla 
Íslands,“ 502-3. 
24 Sigrún Gunnarsdóttir, „Þjónandi forysta,“ Glíman 8 (2011), http://thjonandiforysta.is/wp-
content/uploads/2013/03/Sigrun-Gunnarsdottir-Grein-Gliman-2011.pdf (sótt 18. desember 2014). 
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1. Að efla og styrkja starfsfólk. 

2. Auðmýkt og hógværð. 

3. Trúverðugleiki. 

4. Gagnkvæm viðurkenning. 

5. Samfélagsleg ábyrgð. 

6. Skýr stefna.25 

 

Rannsóknir á þjónandi forystu og áhrifum hennar benda til að hún geti verið áhrifarík 

leið til að koma í veg fyrir ýmis vandamál, s.s. skort á starfsánægju og vanlíðan í 

starfi. Erlendar rannsóknir gefa sterklega til kynna að hættir stjórnenda hafi ekki 

aðeins áhrif á starfsánægju heldur einnig andlega og líkamlega heilsu starfsfólks. 

Rannsóknir á Íslandi sem og erlendis hafa allar verið á þá leið að þjónandi forysta hafi 

marktæk jákvæð tengsl við starfsánægju.26  

 

2.4.1 Þjónandi forysta og Ísland 
 
Þjónandi forysta er hugmyndafræði sem mörg stórfyrirtæki hafa tileinkað sér og hefur 

verið að ryðja sér til rúms hér á landi. Íslenskum fyrirtækjum sem tileinka sér 

þjónandi forystu fer fjölgandi. Steingerður Kristjánsdóttir, verkefnastjóri hjá 

Reykjavíkurborg, hefur skrifað greinar í íslenska fjölmiðla þar sem hún lýsir reynslu 

sinni af þjónandi forystu. „Rannsóknarskýrsla Alþingis á bankahruninu leiddi meðal 

annars í ljós að nauðsynlegt er að taka upp nýja áhersluþætti í stjórnun þessa lands, 

fyrirtækja og stofnana. Eftir hrunið hefur komið í ljós að fólkið í landinu ber 

þverrandi traust til stjórnmálamanna, opinberra fyrirtækja og valdamikilla 

einstaklinga í þjóðfélaginu,“ skrifar Steingerður m.a. í grein sem birt er á vef 

Kjarnans.27 

Óttarr Proppé, þingmaður Bjartrar framtíðar og fyrrverandi borgarfulltrúi Besta 

flokksins í Reykjavík, er einn þeirra sem er fylgjandi þjónandi forystu. Óttarr segir að 

fólk sem starfi í stjórnmálum hafi tilhneigingu til að sjá fyrir sér sterka pólitíska 

leiðtoga í formi stjórnmálamanns sem ræður og segir hvernig hlutirnir eigi að vera. 
                                                
25 Sigrún Gunnarsdóttir, „Þjónandi forysta,“ Glíman 8 (2011), http://thjonandiforysta.is/wp-
content/uploads/2013/03/Sigrun-Gunnarsdottir-Grein-Gliman-2011.pdf (sótt 18. desember 2014). 
26 Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, „Þjónandi forysta og starfsánægja í Háskóla 
Íslands,“ 516-17. 
27 Steingerður Kristjánsdóttir, „Samfélagsleg ábyrgð, fyrirmyndir og þjónandi leiðtogar,“ kjarninn, 28. 
október 2014. http://kjarninn.is/samfelagsleg-abyrgd-fyrirmyndir-og-thjonandi-leidtogar (sótt 17. 
desember 2014).  
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Óttarr telur að tímarnir hafi breyst og nú hafi einstaklingar þörf fyrir að vera 

þátttakendur í ákvörðunartöku. „Góður leiðtogi í dag er ekki sá sem að veit mest eða 

kemur með bestu lausnirnar, heldur sá sem nær hópnum saman og nær að leiða hann. 

Besta leiðin til þess er auðvitað að vinna með hópnum, hlusta á hópinn og vera þjónn 

fólksins. Ég tek undir með þeim sem segja að alþingismenn og stjórnmálamenn séu 

ekki valdamenn heldur séu í raun þjónar.“28 

Jón Gnarr kom fram á ráðstefnu í Reykjavík þann 14. júní 2013 þar sem hann 

fjallaði um þjónandi forystu í störfum sínum sem borgarstjóri í Reykjavík. Í kynningu 

fyrir ráðstefnuna skrifaði Jón: „Ég launa gott með góðu og illt launa ég líka með góðu 

því þannig dafnar hið góða. Ég treysti fólki og ég treysti líka þeim sem vantreysta mér 

því þannig eflist traustið. Í bókinni um veginn segir: ‘Að stjórna stóru ríki er líkt og að 

sjóða marga litla fiska.’ Í starfi borgarstjóra finnst mér mikilvægt að hræra ekki of 

mikið í pottinum því þá fara allir litlu fiskarnir í mauk.“29 

 

2.5 Jón Gnarr – Stjórnandi eða leiðtogi? 
Stjórnmálafræðingurinn James Svara hefur fjallað um afmörkun pólitíska kerfisins og 

embættismannakerfisins, og skýrt hlutverk og ítök þeirra miðað við fjóra mismunandi 

þætti þ.e. hlutverki, stefnu, stjórnsýslu og stjórnun. Það líkan sem Svara setur upp 

(Mynd 3) gefur til kynna hvernig ítök stjórnmálamanna eða styrkleiki embættismanna 

getur teygt til mörkin milli þessara tveggja þátta. Ef embættismenn teygja sig um of 

inn á svið pólitískra fulltrúa er líklegt að upp geti komið umboðsvandi. Í slíkum 

tilfellum getur myndast spenna innan skipulagheildarinnar en það sama á við þegar 

ákvörðunum embættismanna hefur verið breytt af pólitískt fulltrúunum til dæmis 

vegna pólitískrar stefnu, fyrirgreiðslna eða þrýstings á einhvern hátt. Í slíkum 

tilfellum er valdið, sem áður hafði verið fært til embættismanna, tekið af þeim aftur 

og hinn pólitíski armur teygir sig lengra niður valdastigann en þörf er á. Svo virðist 

einnig að pólitískir fulltrúar séu fremur tregir til að dreifa valdi sínu til 

embættismanna. Svara gerir ráð fyrir að línan milli pólitíska og 

embættismannakerfisins geti sveiflast eftir því hvort kerfið er meira ráðandi en slíkt 

fari m.a. eftir þekkingu, stjórnunarháttum og pólitískri stefnu manna. Augljóst er þó 
                                                
28 Þekkingarsetur um þjónandi forystu, „Óttarr Proppé um þjónandi forystu,“ Youtube.com, 14. október 
2014. https://www.youtube.com/watch?v=YAuqNttTqMk (sótt 17. desember 2014). 
29 Þjónandi forysta, „Jón Gnarr: Kjötiðnaðarmaður, leigubílstjóri, leikari, borgarstjóri,“ 28. mars 2013. 
http://thjonandiforysta.is/2013/05/28/jon-gnarr-kjotidnadarmadur-leigubilstjori-leikari-og-borgarstjori/ 
(sótt 17. desember 2013). 
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að ef ekki er jafnvægi milli þessara tveggja kerfa getur auðveldlega komið upp átök 

innan skipulagsheildanna. Fáir borgarstjórar hafa lagt eins mikið traust til 

embættismanna líkt og Jón Gnarr. Umboðsvandinn sem Svara nefnir gæti því hafa 

verið til staðar í tíð Jóns í Ráðhúsi Reykjavíkur.30 

 

 
Mynd 3: Sýnir líkan Svara á því hvernig ítök stjórnmálamanna eða styrkleiki 
embættismanna breyta ásýnd hinnar „dæmigerðu línu“ (punktalína). Gul lína sýnir 
ítök sterks embættismanns og rauð lína sýnir ef pólitíski hlutinn er ráðandi. 
 
Í viðtölum sem höfundur tók við vinnslu þessarar ritgerðar voru viðmælendur m.a. 

spurðir hvort að Jón væri stjórnandi eða leiðtogi í störfum sínum sem borgarstjóri 

Reykjavíkur. Ef marka má svör Regínu Ásvaldsdóttur, fyrrverandi skrifstofustjóra 

borgarstjóra, og Ellý Katrínar Guðmundsdóttur, núverandi borgarritara, þá virðist Jón 

hafa verið verið meiri leiðtogi en stjórnandi. Ellý segir meðal annars að Jón hafi 

hugsað út fyrir ramann og séð heildarmyndina. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi 

Sjálfstæðisflokksins, segir að Jón, hafi séð resktur Reykjavíkurborgar með öðruvísi 

hætti og oft komið með snjallar hugmyndir. Starf borgarstjóra felst bæði í því að vera 

leiðtogi og stjórnandi: Borgarstjóri stýrir stjórnsýslu Reykjavíkur en er leiðtogi síns 
                                                
30 Eydís Líndal Finnbogadóttir, „Hvað mótar stefnu,“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2011) 29-30. 
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meirihluta. Af störfum Jóns að dæma virðist hann þó frekar hafa helgað sér 

leiðtogahlutverkinu.  
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3. Embætti borgarstjóra Reykjavíkur 
Merkileg tímamót urðu í sögu Reykjavíkur með bæjarstjóralögunum sem sett voru 

árið 1907. Helsta nýbreytnin var sú að í Reykjavík skyldi vera sérstakur borgarstjóri. 

Fram að því hafði bæjarfógeti verið oddviti bæjarstjórnar. „En þegar fólki tók að 

fjölga í bænum, einkum upp úr aldamótum, þá var öllum sýnt, að ofætlan var einum 

manni að hafa á hendi hvort tveggja, bæjarfógetaembættið og yfirstjórn 

bæjarmálefna,“ segir í umfjöllun Lesbókar Morgunblaðsins frá árinu 1965 um forsögu 

bæjarstjóralaganna. 31 Árið 1907 voru um 10.000 íbúar í Reykjavík og kaupstaðurinn 

nokkuð langt frá því að flokkast undir skilgreiningu borgar. Sú ákvörðun að setja á 

laggirnar borgarstjórastöðu var táknræn og tengist líklega væntingum manna um 

hlutverk höfuðstaðarins og þann stórhug sem ríkti eftir að heimastjórnin komst á 

þremur árum áður. Á borgarafundi í Bárubúð 27. apríl 1907 var rætt með hvaða hætti 

ætti að setja á fót borgarstjóraembættið og sagði Ólafur Briem meðal annars; „hér er 

um að ræða embætti, sem vafalaust er með þeim vandasömustu og þýðingarmestu 

embættum á landinu.“32 

Svo fór að embætti borgarstjóra var auglýst laust til umsóknar í Ingólfi þann 23. 

febrúar 1908. Í auglýsingunni kom meðal annars fram að embættinu fylgdu 4.500 kr. 

og skrifstofufé 1.500 kr. Skipa átti borgarstjóra til næstu sex ára. Ekki mátti lesa 

upplýsingar um hlutverk eða skyldur borgarstjóra á auglýsingunni (Mynd 3). 

 

 
Mynd 3: Auglýsing borgarstjóraembættis í vikublaðinu Ingólfi, 23. febrúar 1908. 

 

Tveir einstaklingar sóttu um starfið; Knud Zimsen bæjarfulltrúi og Páll Einarsson, 

sýslumaður og bæjarfógeti í Hafnarfirði. Gengið var til atkvæða á bæjarstjórnarfundi 
                                                
31 Morgunblaðið, „Mönnum stóð ótti af vinnukonum,“ 8. ágúst  1965, Lesbók. 
32 S.h. 
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7. maí 1908 og fékk Knud Zimsen þrjú atkvæði en Páll var kjörinn fyrsti borgarstjóri 

Reykjavíkur með 10 atkvæðum og skipaður til næstu sex ára. Páll reyndist farsæll í 

starfi borgarstjóri og í hans tíð var ráðist í margvíslegar stórframkvæmdir sem breyttu 

bæ í borg. Helst má þar nefna byggingu vatnsveitu, gasstöðvar, holræsa, hafnargerð 

o.fl. Þegar skipunartími Páls var á enda árið 1914 ákvað hann að stíga til hliðar. 

Embættið var þá aftur auglýst og hreppti Knud Zimzen þá embætti og stýrði hann 

borginni lengst allra borgarstjóra eða í 18 ár. Í 104 ára sögu borgarstjóraembættisins í 

Reykjavík hafa 22 einstaklingar gengt embætti borgarstjóra, þar af fjórar konur.33 

 

3.1. Hlutverk borgarstjóra 
Borgarstjórinn í Reykjavík er æðsti yfirmaður tæplega 8.000 starfsmanna 

Reykjavíkur. Borgarstjóri er ráðinn af borgarstjórn og getur samhliða starfað sem 

borgarfulltrúi. Sé það raunin gegnir hann einnig skyldum sem slíkur. Á síðustu 

áratugum hafa langflestir borgarstjórar Reykjavíkur starfað samhliða sem 

borgarfulltrúar. Samkvæmt skilgreiningu á vefsíðu Reykjavíkurborgar gegnir 

borgarstjóri þremur meginhlutverkum: 

Hann [borgarstjóri] er framkvæmdastjóri Reykjavíkur-borgar, 
fulltrúi Reykjavíkurborgar á opinberum vettvangi og pólitískur 
leiðtogi meirihlutans. Öllum þessum hlutverkum fylgja skyldur, 
bæði fastar og valkvæðar.34  

Embætti borgarstjóra er skilgreint frekar í 55. gr. sveitarstjórnarlaga og í samþykkt 

um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Þar kemur m.a. fram að 

borgarstjóri hafi rétt til setu á fundum nefnda sveitarfélagsins með málfrelsi og 

tillögurétt. Borgarstjóri er prókúruhafi borgarsjóðs sem felur í sér að hann undirritar 

skjöl varðandi kaup og sölu fasteigna, lántökur og aðrar skuldbindingar sem samþykki 

borgarstjórnar þarf til. Þá er borgarstjóra heimilt með samþykki borgarstjórnar að 

veita öðrum starfsmönnum borgarinnar prókúru. Annað veigamikið hlutverk 

borgarstjóra er að fara fyrir eignarhluta Reykjavíkurborgar í B-hluta fyrirtækjum. 

Þessi fyrirtæki eru misstór en geta haft mikil áhrif á rekstur borgarinnar í heild þó að 

rekstur þessara fyrirtækja sé sjálfstæður. Borgarstjóri er fulltrúi Reykjavíkurborgar í 

ýmsum stjórnum og nefndum. Hann er formaður almannavarnarnefndar 

                                                
33 Morgunblaðið, „ Hundrað ár frá kjöri fyrsta borgarstjórans,“ 7. maí 2008. 
34 Reykjavíkurborg, „Borgarstjórinn í Reykjavík,“ http://reykjavik.is/borgarstjorinn-i-reykjavik (sótt 
18. desember 2014). 



  

  
 

27 

höfuðborgarsvæðisins og situr í stjórn Samabands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

og einnig í stjórn Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu.35 

Litlar aðrar heimildir eru til um hlutverk og starfsskyldur borgarstjóra 

Reykjavíkur. Í skýrslu úttektarnefndar borgarstjórnar á stjórnkerfi og stjórnsýslu 

Reykjavíkurborgar sem kom út í apríl 2013 var lauslega farið yfir hlutverk 

borgarstjóraembættisins. Í skýrslunni kemur fram að það sé mat úttektarnefndarinnar 

að þeir einstaklingar sem gengt hafa starfi borgarstjóra á síðastliðnum áratug eða svo 

hafi lagt mismikið til þriggja meginhlutverka borgarstjóra (pólitískur forystumaður, 

opinber aðili út á við, og framkvæmdastjóri borgarinnar) og þá sérstaklega er varðar 

það sem snýr að starfi hans sem framkvæmdastjóri Reykjavíkurborgar. Þar hafi 

borgarstjórar leyft sér að móta starfið eftir sinni hentisemi. Niðurstaða 

úttektarnefndarinnar er á þá leið að það sé „óheppilegt að litið sé svo á að það sé að 

einhverju leyti valkvætt með hvaða hætti æðsti embættismaður borgarinnar hagi 

aðkomu sinni að því verkefni þegar á sama tíma rammi er settur um verkefnið í lögum 

og samþykktum borgarinnar.“36 

 

3.2 Völd framkvæmdastjóra sveitarfélags 
Stjórnsýsla íslenskra sveitarfélaga skiptist upp í tvo meginhluta. Annars vegar er það 

pólitíski hlutinn sem sækir umboð sitt til kjósenda í kosningum. Hins vegar er það 

hinn faglegi hluti sem starfar á grundvelli reglna, þekkingar og faglegra viðmiða. 

Rannsóknir benda til að í sveitarfélögum á Íslandi sé hin pólitíska stjórnsýsla 

fyrirferðameiri og að hin faglega stjórnsýsla sé veik.37 

Í sveitarstjórnum á Ísland starfa jafnan meirihlutar eins eða fleiri flokka. Oddviti 

sveitastjórnar (forseti bæjar- eða borgarstjórnar) er kosinn af meirihluta sveitarstjórnar 

og stýrir fundum hennar. Oddvitinn er ekki alltaf hinn raunverulegi pólitíski leiðtogi 

sveitarfélagsins þó titilinn bendi til þess. Í mörgum sveitarfélögum á Íslandi eru 

pólitískir bæjarstjórar í því hlutverki. Pólitískur bæjarstjóri er þegar einn af hinum 

pólitísku fulltrúum í sveitarstjórninni (nær undantekningalaust úr meirihluta) er ráðinn 

til að gegna starfi sveitarstjóra. Ópólitískur bæjarstjóri er þegar ráðinn er einstaklingur 

sem hefur menntun eða reynslu sem meirihlutinn telur að muni nýtast í starfi 
                                                
35 S.h. 
36 Reykjavíkurborg, Skýrsla úttektarnefndar um stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
(Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2013), 59. 
37 Gunnar Helgi Kristinsson, Lýðræði með mörg andlit: Þátttaka og vald á sveitarstjórnarstiginu, Bók 
óútgefin, 109. 
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sveitarstjóra. Slíkir sveitarstjórar er þó pólitískur í þeim skilningi að þeir starfa í skjóli 

meirihlutans í sveitarstjórn. Í rannsókn um lýðræðiskerfi sveitarfélaganna á Íslandi, 

sem unnin var tímabilinu 2008 – 2012 við Háskóla Íslands, voru 22 sveitarfélög til 

skoðunar. Þar af höfðu 12 pólitíska sveitarstjóra en 10 ópólitíska. Ein af niðurstöðum 

þessarar rannsóknar er að pólitískir bæjarstjórar eru mjög valdamiklir í íslenskum 

sveitarfélögum. „Ég held að það sé nú bara einveldi hérna,“ segir íbúi í sveitarfélagi 

með pólitískan bæjarstjóra. Ópólitískur bæjarstjóri í öðru sveitarfélagi tekur í sama 

streng: „Bæjarstjórinn hér er ekki pólitískur leiðtogi en ef bæjarstjórinn er pólitískur 

leiðtogi þá er hann nánast einvaldur.“38 Rannsóknin leiddi í ljós að meiri líkur eru á að 

allir hagsmunir komist að með sanngjörnum hætti þar sem ópólitískir bæjarstjórar 

sitja við völd. Margt bendir til þess að pólitískir bæjarstjórar séu mjög valdamiklir í 

íslenskum sveitarfélögum og geti haft hamlandi áhrif á umræðu.39  

Verkaskipting pólitískrar forystu og faglegar stjórnsýslu á sveitarstjórnarstiginu 

er jafnan á þann veg að framlag stjórnmálamanna lúta að hinu almenna hlutverki 

sveitarfélagsins en aðrir þættir stefnumótunar og stjórnsýlu lúti faglegri stjórn. 

Hlutverki faglegrar stjórnsýslu er að greina vandamál, þróa lausnir á grundvelli 

þekkingu og reynslu. Stjórnsýsla íslenskra sveitarfélaga er í mörgum tilvikum veik og 

sérstaklega í minni sveitarfélögum. Einnig hefur skapast hefð fyrir starfsháttum sem 

byggja á miklu pólitísku vægi fulltrúa. Pólitískur bæjarstjóri í fámennu sveitarfélagi 

hefur mikil völd og meira svigrúm til að hafa áhrif á framvindu mála en pólitískur 

bæjarstjóri í stærra sveitarfélagi þar sem stjórnsýslan er öflugurri í krafti meiri 

mannauðar. Einn viðmælandi á landsbyggðinni hafði eftirfarandi að segja um áhrif 

kjörina fulltrúa: 

Að mínu viti þá eru þeir sem að eru kjörnir bæjarfulltrúar hér og 
eru að vesenast hér í þessum skipulagsmálum og öðru, þeir eru 
bara ekkert í stakk búnir til þess, og hafa ekkert getu til þess. 
Þarna þyrftu náttúrulega að koma að menn með þar til gerða 
þekkingu miklu meira en gert er. Ég held að það gerist þannig að 
þeir fái einhverja hugmynd hérna, síðan fá þeir einhverja til að 
útfæra hana fyrir sig í staðinn fyrir að fá menn til að taka 
heildstætt á hlutunum og fara yfir alla hlutina.40 

                                                
38 Gunnar Helgi Kristinsson, Lýðræði með mörg andlit: Þátttaka og vald á sveitarstjórnarstiginu, Bók 
óútgefin, 109-10. 
39 S.h. 
40 Gunnar Helgi Kristinsson, Lýðræði með mörg andlit: Þátttaka og vald á sveitarstjórnarstiginu, Bók 
óútgefin, 115-16. 
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Að meðaltali hafa sveitarfélögin 6,3 starfsmenn á hverja 100 íbúa. Þótt smærri 

sveitarfélögin hafi örlítið fleiri starfsmenn á íbúa þá er stjórnsýsla þeirra flestra mjög 

smá og af því leiðir að sérhæfing og fagþekking þróast ekki sem skyldi. Þegar 

stjórnmálamenn eru spurðir um áhrif fagfólks á skrifstofum sveitarfélaganna í 

skipulags- og byggingarmálum þá kemur í ljós að Reykjavík sker sig talsvert úr. Um 

69% sveitarstjórnarmanna þar telja fagfólk hafa mjög mikil áhrif samanborið við um 

fjórðung í öðrum sveitarfélögum.41  

 

3.2.1 Pólitískir eða ópólitískir borgarstjórar? 

Langflestir borgarstjórar Reykjavíkur síðustu áratugi hafa verið pólitískir 

borgarstjórar. Starf borgarstjóra hefur þróast með þeim hætti að oddviti meirihlutans 

verður borgarstjóri nema undantekningatilfellum. Ein slík undantekning varð árið 

2003 þegar Þórólfur Árnason var ráðinn borgarstjóri eftir að Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir hætti og snéri sér að landsmálum. Þórólfur er aðeins annar ópólitíski 

borgarstjórinn í sögu Reykjavíkurborgar. Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur var 

árið 1978 ráðinn borgarstjóri þegar Alþýðuflokkur, Alþýðubandalag og 

Framsóknarflokkur mynduðu vinstri meirihluta í borgarstjórn. Í bók Illuga 

Jökulssonar, Ísland í aldanna rás 1976-2000, segir að þegar til kom hafi valdasvið 

borgarstjórans reynst heldur óljóst þar sem bera þurfti jafnt stór sem smá undir 

forystumenn flokkanna þriggja.42  

Þórólfur var aðeins borgarstjóri í rúmt ár en hann sagði af sér embætti eftir að 

Samkeppnisstofnun dæmdi stóru íslensku olíufélögin til hárra fjársekta vegna 

ólöglegs verðsamráðs. Þórólfur var um tíma markaðsstjóri hjá Olíufélaginu og kom 

meðal annars að viðskiptum við Reykjavíkurborg. Steinunn Valdís Óskarsdóttir var í 

kjölfarið ráðin borgarstjóri en hún kom úr röðum R-listans og því var pólitískur 

borgarstjóri á nýjan leik kominn í ráðhúsið. Hefðin fyrir ópólitískum borgarstjóra í 

Reykjavík er lítil og tækifærið til að skapa nýja hefð með ópólitískum borgarstjóra 

rann líklega út í sandinn með afsögn Þórólfs árið 2004. Þeir sex einstaklingar sem 

gengt hafa starfi borgarstjóra frá því að tíð Þórólfs hafa allir verið pólitískir leiðtogar 

meirihlutans.43 

                                                
41 Gunnar Helgi Kristinsson, 117-18 
42 Morgunblaðið, „Bera þurfti mál undir forkólfa flokkanna,“ 31. desember 2002. 
43 Reykjavíkurborg, „Þórólfur Árnason borgarstjóri hættir störfum þann 30. nóvember,“ 
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-759/938_read-835/938_page-3/ (sótt 19. desember 
2014). 
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Eins og fram hefur komið fyrr í þessum kafla þá er fagleg stjórnsýsla á 

sveitarstjórnarstigi á Íslandi almennt frekar veik. Völd pólitískra bæjarstjóra eru mikil 

og hefur hann mikið tækifæri til að stýra alfarið stefnu sveitarfélagsins sé það hans 

vilji. Þetta á sérstaklega við í smærri sveitarfélög. Reykjavíkurborg sker sig nokkuð úr 

hvað þetta varðar. Hjá Reykjavíkurborg er staða fagráða sterk og hefur verið unnið í 

því að auka sjálfstæði þeirra enn frekar. Þau er hins vegar bundin af þeim ramma sem 

fjárveitingavaldið, borgarstjórn og borgarráð setur þeim hverju sinni. Áhrif embættis 

borgarstjóra eru að jafnaði lítil og þá sérstaklega vegna sterkrar stöðu faglegrar 

stjórnsýslu.44 

3.3 Samanburður borgarstjóraembættisins við Noreg og Danmörku 
Þegar gerður er samanburður á embætti borgarstjóra á Íslandi við aðrar þjóðir á 

Norðurlöndum þá kemur í ljós að embættið er nokkuð líkt danska 

borgarstjóraembættinu í uppbygginu. Sterk tengsl Íslands og Danmerkur spila þar 

eflaust stóra rullu. Í helstu borgum Danmerkur er jafnan einn aðalborgarstjóri sem 

getur haft nokkra aðra borgarstjóra sér til aðstoðar. Í Kaupamannahöfn eru t.d. sjö 

borgarstjórar og er aðalborgarstjórinn kallaður „overborgmester“. Berg og Kjær segja 

að danski borgarstjórinn (borgmester) sé mikilvægasti stjórnmálamaður hvers 

sveitarfélags og er staða borgarstjórans römmuð nokkuð vel í dönskum 

sveitarstjórnarlögum. Hefð er fyrir því á Íslandi að borgarstjórinn í Reykjavík sé 

pólitískur og í samanburði við danska borgarstjórann þá tekst hinn íslenski bæði á við 

starf borgarstjóra og stöðu framkvæmdastjóra. Erfitt er að bera íslenska 

borgarstjórann við þann danska þegar um faglega ráðinn borgarstjóra er að ræða. 

Þegar íslenski borgarstjórinn er faglega ráðinn, líkt og tvívegis hefur komið fyrir í 

sögu Reykjavíkurborgar, þá mætti frekar líkja stöðu hans við stöðu Rådmann í Noregi 

sem starfar sem framkvæmdastjóri stjórnsýslunar við hlið borgarstjóra sem ber titilinn 

Ordfører sem er oddviti meirihlutans í viðkomandi sveitarstjórn. Í töflu 2 hér að neðan 

má sjá samanburð á embætti borgarstjóra í þessum þremur löndum.45 

 

 

 

                                                
44 Reykjavíkurborg, Skýrsla úttektarnefndar um stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
(Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2013), 38. 
45 Eva Marín Hlynsdóttir, „Lokalt lederskap i Island“ (grein kynnt á Kommuneforskningskonference í 
Óðinsvé 27.-29. nóvember 2014). 
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Tafla 2: Samanburður á hlutverki borgarstjórans á Norðurlöndum: 
Íslenski borgarstjórinn Norski Ordfører Danski borgmester 
Borgarstjóri skal sitja 
fundi borgaráðs, þar sem 
hann/hún hefur málfrelsi 
og tillögurétt, en ekki 
atkvæðisrétt nema 
hann/hún sé kjörin fulltrúi 
í ráðinu. Sveitarstjóri hefur 
einnig rétt til að sitja fundi 
nefnda með sömu réttindi. 

Borgarstjóri hefur 
mætingarétt og málfrelsi í 
öllum ráðum kjörina 
fulltrúa (stjórn 
undanskilin). 
 

Hefur rétt til fundarsetu í 
borgarráði þrátt fyrir að 
vera ekki kjörin fulltrúi. 
Hefur ekki atkvæðisrétt. 

Borgarstjóri undirbýr fundi 
bæjaráðsins og 
borgarstjórnar, og útfærir 
ákvarðarnir ráðsins. 

Gegnir formennsku á 
fundum ráðsins. Ber 
ábyrgð á að boða fundi og 
hefur dagskrávald. 

Borgarstjóri undirbýr og 
boðar fundi ráðsins, 
skipuleggur dagskrá og 
skal halda utan um 
fundargerðir. 

Borgarstjóri er prókúruhafi 
borgarsjóðs. Borgarstjóra 
er heimilt með samþykki 
borgarstjórnar að veita 
öðrum starfsmönnum 
borgarinnar prókúru. 

Lagalegur fulltrúi 
sveitarfélagsins. 

 

Borgarstjóri undirritar 
skjöl varðandi kaup og 
sölu fasteigna borgarinnar, 
lántökur og aðrar 
skuldbindingar eða 
ráðstafanir sem samþykki 
borgarstjórnar þarf til. 

Undirritar fyrir hönd 
sveitarfélagsins í öllum 
málum þar sem valdið er 
ekki falið öðrum. 

Undirritar skjöl varðandi 
kaup sveitarfélagsins og 
sölu á fasteignum, lántökur 
eða aðrar skuldbindingar. 

Borgarstjóri er æðsti 
yfirmaður starfsmanna 
borgarinnar. 

 Borgarstjórinn er 
framkvæmdastjóri daglegs 
reksturs sveitarfélagsins. 

Í samþykkt um stjórn 
Reykjavíkurborgar er 
greint nánar um ábyrgð 
borgarstjóra. 

 Í samþykkt 
sveitarfélagsins er kveðið 
nánar um hlutverk 
borgarstjórans. 

 
Líkt og tafla 2 gefur til kynna þá á íslenska borgarstjóraembættið meira skylt við það 

danska en norska. Norski borgarstjórinn er ekki bundin af eins mörgum lagalegum 

hlutverkum og sá íslenski og er t.d. ekki æðsti yfirmaður starfsmanna borgarinnar. 

Taflan sýnir vel hve starf íslenska borgarstjórans er umfangsmikið.46  

                                                
46 Eva Marín Hlynsdóttir, „Lokalt lederskap i Island“ (grein kynnt á Kommuneforskningskonference í 
Óðinsvé 27.-29. nóvember 2014). 
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4. Uppvaxtár og ferill Jóns Gnarr 
Jón Gnarr fæddist 2. janúar árið 1967 í Reykjavík, þá undir nafninu Jón Gunnar 

Kristinsson. Hann er langyngstur systkina sinna en foreldar hans voru á miðjum aldri 

þegar Jón kom undir. Foreldar Jóns komu úr millistétt. Faðir hans starfaði sem 

lögreglumaður en móðir hans starfaði við afgreiðslu á sjúkrahúsi. Jón hefur greint 

ítarlega frá æsku sinni meðal annars í bókinni Indjáninn sem kom út árið 2006. Þar 

lýsir hann fæðingu sinni sem „reiðarslag“ fyrir fjölskylduna vegna aldurs foreldranna. 

Móðir hans var 45 ára og faðir fimmtugur þegar Jón kom undir. Jafnframt greinir Jón 

frá því hversu litlum samskiptum hann var í við bræður sína og systur sem voru 

töluvert eldri og flutt að heiman.47 

Ungur að aldri var Jón talinn vera vandræðabarn. Villtur, óþolinmóður með 

athyglisbrest og erfiður í umgengni. Hann var strax álitinn svarti sauðurinn í 

fjölskyldunni. Jón áttaði sig snemma á því að hann væri frábrugðin öðrum í kringum 

sig og að hann myndi ekki passa inn í hefðbundið íslenskt skólasamfélag. Sem dæmi 

þverneitaði hann að læra dönsku og heimtaði þess í stað að fá að læra ensku sem var á 

þeim tíma ekki kennd í grunnskóla. Jón lauk grunnskólaprófi frá Héraðsskólanum 

Núpi við Dýrafjörð.48 

Jón var 13 ára gamall þegar hann uppgötvaði pönk eftir að hafa séð ljósmynd af 

þýsku pönksöngkonunni Ninu Hagen í tímaritinu Bravó. Þetta tímabil átti eftir að hafa 

mikil áhrif á Jón í framtíðinni. „Nina Hagen var fyrsta stóra ástin í lífi mínu. Ég var 

óendanlega skotinn í henni – þar til að ég heyrði hana syngja í fyrsta sinn! Þvílík 

vonbrigði,“ lýsir Jón í bók sinni Gnarr: How I Became The Mayor of a Large City in 

Iceland and Changed the World sem kom út árið 2014. Jón hafði áfram mikið dálæti 

af pönki og þá sérstaklega bresku hljómsveitinni Sex Pistols. Forsprakki sveitarinnar, 

Johnny Rotten, var í uppáhaldi enda rauðhærður líkt og Jón. Hann las mikið um 

anarkisma (stjórnleysisstefnu) og því meira sem Jón las um stefnuna, því meiri 

sannfæringu hafði hann um að hann væri í raun og veru anarkisti. „Stjórnleysi og 

friður var það sem ég þráði,“ skrifar Jón um stjórnmálaskoðanir sínar á 

uppvaxtarárunum en hann hafði mátt þola töluvert andlegt ofbeldi af hendi föður síns. 

                                                
47 Soffía Auður Birgisdóttir, „Kannski er ég þá ekki hálfviti eftir allt saman...?,“ Morgunblaðið, 25. 
nóvember 2005, Lesbók. 
48 Jón Gnarr, Gnarr: How I Became The Mayor of a Large City in Iceland and Changed the World, 
(Melville House, 2014), 13-16. 
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Jón sótti ýmsa framhaldsskóla að loknu grunnskólaprófi. Hann staldraði stutt við á 

hverjum stað fyrir sig og lauk ekki stúdentsprófi.49 

 

4.1 Skemmtikrafturinn Jón Gnarr 
„Ef þú hættir ekki þessum fíflaskap, þá verður ekkert úr þér,“ sagði einn af kennurum 

Jóns Gnarr við hann í grunnskóla. Segja má að Jón hafi svo sannarlega sannað hið 

gagnstæða.50 Jón Gnarr er í dag einn af þekktustu gamanleikurum Íslands. Eftir að 

hafa starfað sem starfsmaður á Kópavogshæli í nokkur ár undir lok níunda 

áratugararins fluttist Jón til Svíþjóðar árið 1990, þar sem hann starfaði m.a. hjá 

bílaframleiðendanum Volvo. Handverk hans er eflaust að finna á síðustu eintökunum 

af Volvo 240 en Jón vann aðallega við hurðarnar. Hann fluttist aftur til Íslands og hóf 

störf sem leigubílstjóri hjá Bæjarleiðum árið 1992 en árið 1994 má segja að ferill hans 

sem skemmtikraftur og leikari hafi hafist af fullri alvöru.51 

Frá unga aldri hafði Jón Gnarr dálæti gríni og húmor. Átta ára gamall sagði Jón 

sinn fyrsta brandara og nýtti hvert tækifæri sem gafst á skólaskemmtunum til að fíflast 

og gera gys. Hinir fullorðnu höfðu ekki mikinn smekk fyrir fíflalátum Jóns sem barn. 

„Það var eins og að þeim fyndist þetta óþægilegt. Er hamingja eitthvað til að 

skammast sín fyrir? Ég sífellt beðinn að hætta að fíflast,“ skrifar Jón. Þegar komið var 

fram í framhaldsskóla vildi Jón helga lífi sínu gríni og gamanleik. Hann sá hins vegar 

ekki fram á að ljúka námi í framhaldsskóla, hvað þá að komast inn í leiklistarskóla. 

Draumurinn virtist fjarlægur. Jón var 18 ára gamall þegar hann hitti Sigurjón 

Kjartansson, einstakling í svipuðum sporum, í fyrsta sinn. Vinskapur tókst á með 

þeim tveimur en þeir deildu áhuga á húmor og gríni. Hófu þeir samstarf í kjölfarið. 

Árið 1993 fór Jón loksins að skapa sér nafn sem skemmtikraftur og kom fram ásamt 

Sigurjóni. Það gekk vel og sá Jón tækifæri til að svara eftirspurn á íslenskum markaði. 

Með auknu sjálfstrausti voru nú sóknarfæri fyrir þá félaga. 

Árið 1994 hóf göngu sína útvarpsþátturinn Heimsendir á Rás 2. Þar vakti 

samstarf Jóns og Sigurjóns athygli sem varð til þess að þeir fengu tækifæri með sinn 

eigin sjónvarpsþátt á Ríkissjónvarpinu. Framganga þeirra olli töluverðri hneykslan 

sem varð til þess að útvarpsráð hélt sérstakan fund um grín þeirra félaga. Tvíeykið 

                                                
49 Jón, Gnarr: How I Became The Mayor of a Large City in Iceland and Changed the World, 18. 
50 Jón, Gnarr: How I Became The Mayor of a Large City in Iceland and Changed the World, 19. 
51 Reyjavíkurborg, „Jón Gnar,“ http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-2784/4398_view-
803/ (sótt 12. október 2014). 
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skapaði sér nafn sem Tvíhöfði og stýrðu þeir félagar útvarpsþáttum undir því nafni á 

hinum ýmsu útvarpsstöðum frá 1997 til ársins 2002. 52 Á þessum tíma voru þeir 

félagar einnig að skapa sér nafn sem handritshöfundar og leikarar. Jón sló svo í gegn 

fyrir alvöru á Íslandi í gamanþáttunum Fóstbræður sem hófu göngu sína á Stöð 2 árið 

1997 og voru gerðar fimm þáttaraðir. Sjónvarpsþáttaröðin naut mikilla vinsælda og 

þykja einhverjir bestu gamanþættir sem gerðir hafa verið hér á landi. Jón sannaði sig 

jafnframt sem leikari í þáttaröðinni þrátt fyrir að vera ófaglærður. Hann fékk m.a. 

stórt hlutverk í kvikmyndinni Íslenski draumurinn árið 2000 og landaði svo 

aðalhlutverkinu í kvikmyndinni Maður eins og ég sem kom út árið 2002. Á næstu 

árum tók Jón ýmis verkefni fyrir hendur, s.s. auglýsingagerð, bókaskrif, sviðsleik og 

uppistand og margir þekkja sýningu hans; „Ég var einu sinni nörd,“ sem var sýnd í 

Loftkastalanum veturinn 1999 til 2000. 53  Hann tók jafnframt að sér að stýra 

spjallskemmtiþættinum Gnarrenburg sem sýndur var á Stöð 2 árið 2002. „Þetta 

verður spjallþáttur á skemmtilegum og alvarlegum nótum,“ sagði Jón í spjalli við 

Morgunblaðið.54 

Vinsældir Jóns náðu nýjum hæðum árið 2007 þegar sjónvarpsþáttaröðin 

Næturvaktin hóf göngu sína á Stöð 2. Jón brá sér þar í gervi Georgs Bjarnfreðarsonar 

sem sló í gegn hjá íslensku þjóðinni. Gerðar voru þrjár Vaktaþáttaraðir og einnig 

kvikmyndin Bjarnfreðarson sem kom út árið 2010 og var endapunkturinn í því 

verkefni. Ferill Jóns hefur verið farsæll og hefur hann hlotið fjölda verðlauna og 

viðurkenninga fyrir leik sinn og handritsskrif. Hann hefur unnið til níu Eddu-

verðlauna sem eru Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsverðlaunin. 

 

4.2 Fjölskylduhagir 
Jón Gnarr er giftur Jóhönnu Jóhannsdóttur sem hefur verið hans nánasti 

samstarfsmaður og ráðgjafi um árabil. Jóhanna starfar sem nuddari. Í viðtali við DV í 

maí árið 2014 lýsti Jón nánu samstarfi þeirra tveggja. „Ég og Jóga [Jóhanna] vinnum 

mjög þétt saman. Það hefur tallaf verið þannig. Við reynum að bakka hvort annað 

                                                
52 Reyjavíkurborg, „Jón Gnar,“ http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-2784/4398_view-
803/ (sótt 12. október 2014). 
53 S.h. 
54 mbl.is, „Lífið í Gnarrenburg,“ mbl.is, 7. nóvember 2002. http://www.mbl.is/greinasafn/grein/696966/ 
(sótt 12. október 2014).  
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upp, bæta hvort annað. Það hefur aldrei verið þannig að hún sé í sínu og ég í mínu. Ég 

og Jóga gerum þetta saman. Þess vegna erum við saman.“55 

Árið 2005 breytti Jón millinafni sínu úr Gunnar í Gnarr með formlegum hætti. 

Hann sóttist eftir því að fá að fella út föðurnafn sitt, Kristinsson, og taka þess í stað 

upp Gnarr sem ættarnafn. Þjóðskrá synjaði beiðni Jóns sem er því skráður föðurnafni, 

t.d. á vegabréfi. Í svari sem Jón fékk frá Þjóðskrá vegna málsins í ágúst 2014 kom 

m.a. fram að óheimilt sé að taka upp ný ættarnöfn hér á landi. Jón ætlar að leita réttar 

síns í málinu. „Það er skoðun lögmanna minna að það að veita sumum heimild eða 

rétt til að bera ættarnöfn en banna öðrum sé líklega brot á jafnræðisreglu stjórnarskrár 

Íslands. Ég hyggst halda áfram að leita réttar míns og mun því næst kæra þennan 

úrskurð til innanríkisráðuneytisins,“ skrifaði Jón á Facebook síðu sína þann 26. ágúst 

2014. Jón á fimm börn sem öll bera nafnið Gnarr líkt og föður sinn. Þau heita; Frosti 

Örn, Dagur Kári, Margrét Edda, Kamilla María og Jón Gnarr.56  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
55 Kristjana Guðbrandsdóttir, viðtal við Jón Gnarr, „ Jón Gnarr er ekki á leiðinni til Texas: „Ég og Jóga 
gerum þetta saman,“ DV, 24. maí 2014. 
56 Visir.is, „Jón Gnarr fær ekki að heita bara Jón Gnarr,“ Visir.is, 26. ágúst 2014. 
http://www.visir.is/jon-gnarr-faer-ekki-ad-heita-bara-jon-gnarr/article/2014140829233 (sótt 13. október 
2014).  
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5. Besti flokkurinn 
Efnahagshrunið árið 2008 hafði svo sannarlega víðtæk áhrif á Íslendinga úr öllum 

stéttum samfélagsins. Jón Gnarr var engin undantekning. Á þessum tíma starfaði hann 

á auglýsingastofu en hætti störfum eftir að það þrengdi verulega að á markaði. 

Framtíðin var óljós og fjárhagsleg staða í óvissu. Jón lýsir því að það hafi verið þessi 

staða sem att honum út í að stofna stjórnmálaflokk:  

Stjórnmálamennirnir höfðu brugðist okkur. Þeir voru hálfvitar. 
Jafnvel þó allir hafi glaðst þegar Sjálfstæðisflokknum var loksins 
komið frá völdum þá kom á daginn að vinstriflokkarnir voru ekki 
mikið skárri. Kosningarnar breyttu litlu, bara andlitunum við 
stjórnvölinn. Það sem skorti var eitthvað alveg nýtt. Eitthvað 
öðruvísi en úr sér gegnir stjórnmálaflokkar. Það sem skorti voru 
ný orð, ný hugtök, ný gildi og ung, frísk andlit. Það var kominn 
tími til að stjórnmálamenn segðu skilið við ofnotaða frasa og 
færðu sig frá hinni ósveigjanlegu, gamaldags vinstri-hægri 
hugsun. Hvað á maður þá að gera þegar þú þarft að velja á milli 
tveggja kosta sem eru jafnslæmir? Þú býrð til þriðja valkostinn.57  

5.1 Ólga í borgarmálum 
Mikil ólga var í borgarstjórn og borgarmálum kjörtímabilið 2006 til 2010. 

Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mynduðu meirihluta 11. júní 2006 og 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson varð borgarstjóri. Sá meirihluti sprakk haustið 2007 

vegna deilna um sameiningu tveggja orkufyrirtækja í REI-málinu svokallaða. Þann 

16. október 2007 var mynduð 100 daga stjórn allra flokka nema Sjálfstæðisflokksins 

með Dag B. Eggertsson sem borgarstjóra. Sá meirihluti liðaðist í sundur þegar Ólafur 

F. Magnússon úr Frjálslynda flokknum myndaði meirihluta með Sjálfstæðisflokknum 

þann 24. janúar 2008 og settist í borgarstjórastól. Óstöðugleikinn var þó ekki úr 

sögunni með nýjum meirihluta sem var sá þriðji á kjörtímabilinu. Umdeildar 

ákvarðanir og fylgistap í skoðanakönnunum urðu til þess að sjálfstæðismenn slitu 

meirihlutanum og mynduðu þann 21. ágúst 2008, í annað sinn á kjörtímabilinu, nýjan 

meirihluta með Framsóknarflokknum. Óskar Bergsson varð þá oddviti 

framsóknarmanna í borginni í stað Björns Inga Hrafnssonar sem hóf kjörtímabilið í 

þeirri stöðu. Hanna Birna Kristjánsdóttir úr Sjálfstæðisflokknum varð borgarstjóri. 

Oddvitar flokkanna sögðust fullvissir um að meirihlutinn myndi starfa út 

kjörtímabilið. „Borgarfulltrúar beggja flokka vænta mikils af áframhaldandi samstarfi. 

                                                
57 Jón, Gnarr: How I Became The Mayor of a Large City in Iceland and Changed the World, 24. 
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Flokkarnir eru sammála um að fyrri ágreiningsmál þeirra séu að fullu leyst og telja að 

meirihlutasamstarf þessara tveggja flokka muni skila borgarbúum bestum árangri.“58 

Jón Gnarr segir að þessi ólga í borgarstjórn hafi verið ein ástæða þess að Besti 

flokkurinn var stofnaður: „Í Reykjavík var í mjög langan tíma pólitískt kaos. Ég segi  

það bara hreint út. Þetta verður að kallast niðurlægingartími í sögu borgarinnar og ég 

held að þetta tímabil sé helsta ástæðan fyrir því að Besti flokkurinn varð til og var 

kosinn. Fólk var algjörlega búið að fá sig fullsatt af þessu ástandi.“59 

 

5.2 Skáldaður stjórnmálamaður verður raunverulegur 
Hugmyndin að Besta flokknum kviknaði eftir að Jón þáði boð vinar síns um að koma 

að skemmtiþætti sem var á grunnstigum. Fyrir þáttinn hafði Jón skáldað karakter sem 

var einfaldur stjórnmálamaður með fáránleg kosningaloforð. Þátturinn varð aldrei að 

veruleika en hugmyndin um stjórnmálamanninn hafði verið kirfilega plantað.60  

Það var svo í nóvember 2009 sem fyrst bárust fréttir af því að Jón Gnarr hefði 

stofnað stjórnmálaflokk – Besta flokkinn.  Í samtali við Vísi.is greinir Jón í nokkuð 

léttum tón frá stofnun þessa nýja stjórnmálaflokks: „Mig hefur lengi langað til að hafa 

völd og góð laun. Góð leið til þess er að verða lýðræðislega kosinn. Mig langar líka 

að komast í þá stöðu að ég geti hjálpað vinum mínum.“ Um stefnuskránna sagði Jón: 

„Þarna er eitthvað um að bjarga heimilunum, að draga til ábyrgðar þá sem bera 

ábyrgð á hruninu og hlusta meira á konur, gamalmenni og aumingja. En þetta er 

auðvitað bara yfirvarp. Ég vona þó að fólk taki því ekkert of bókstaflega þótt ég segist 

ekki ætla að standa við kosningaloforðin.“ Í fyrstu virtust ekki margir taka þessum 

nýja stjórnmálaflokki alvarlega og reiknuðu flestir með að um grín væri að ræða.61 

 

5.3 Grínið sem varð að alvöru 
Snemma árs 2010 tilkynnti Besti flokkurinn á heimasíðu sinni framboð til 

borgarstjórnarkosninga í Reykjavík. Í fyrstu virtist sem að um grínframboð væri að 

ræða enda var landsþekktur gamanleikari formaður flokksins og stefnumál Besta 

                                                
58 mbl.is, „Nýr meirihluti myndaður,“ mbl.is, 14. ágúst 2008. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/08/14/hanna_birna_borgarstjori/ (sótt 17. október 2014). 
59 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember 2014. 
60 S.h. 
61 Visir.is, „Jón Gnarr stofnar stjórnmálaflokk,“ visir.is, 16. nóvember 2009. http://www.visir.is/jon-
gnarr-stofnar-stjornmalaflokk/article/2009485732613 (sótt 14. október 2014). 
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flokksins báru ekki með sér mikla alvöru. Stefna flokksins var í stuttu máli svo 

útlistuð á heimasíðu Besta flokksins í janúar 2010:  

Stefna Besta flokksins er byggð á því besta úr öllum öðrum 
stefnum. Við byggjum mest á stefnum sem lagt hafa grunninn að 
velferðarsamfélögum Norðurlandanna og Norður Evrópu. Það 
hljómar mjög vel núna. Á sama tíma og bæði forsjárhyggja 
ríkisrekins áætlunarbúskapar og afskiptaleysi og markaðstrú 
nýfrjálshyggjunnar hafa beðið skipbrot á örfáum árum standa 
samfélög byggð á virku lýðræði sterkust. ... Í rauninni erum við 
samt ekki með neina stefnu en við þykjumst vera með hana.62 

Fjölmiðlar sýndu Jóni og þessa nýja framboði mikinn áhuga. Fleiri stefnumál og 

kosningaloforð komu upp úr krafsinu með hverju viðtalinu sem Jón fór í – sum hver 

æði skrautleg. Dæmi um kosningaloforð Besta flokksins voru; að fella niður allar 

skuldir, ókeypis í strætó fyrir námsmenn og aumingja, ókeypis í sund fyrir alla og frí 

handklæði, hlusta meira á konur og gamalt fólk. Þegar nær dró kosningum var það 

einnig eitt af kosningaloforðum Besta flokksins að fá ísbjörn í Húsdýragarðinn og 

setja upp tollahlið á Seltjarnarnes. Helsta kosningaloforð Besta flokksins var að gera 

Reykjavík að skemmtilegri borg og umfram allt að svíkja öll kosningaloforð.63 

Stuðningur við Besta flokkinn mældist undir einu prósenti í fyrstu könnunum sem 

gerðar voru um hálfu ári fyrir kosningar. Jón sagði við það tilefni í viðtölum að þetta 

væri bara byrjunin að stórfenglegum sigri Besta flokksins í Reykjavík. Stuðningur við 

flokkinn jókst eftir því sem að nær dró kosningum. Þann 26. mars 2010 fékk Besti 

flokkurinn ríflega 13% fylgi í könnun Fréttablaðsins og tvo menn í borgarstjórn. Jón 

sagði við það tilefni: „Við stefnum að því að ná fjórum mönnum inn. En þegar svona 

langt er til kosninga er bara mjög ánægjulegt að nýr flokkur fái þetta mikið fylgi. Líka 

af því þetta er yfirlýst grínframboð. Ég held að grínframboð hafi aldrei fengið meira 

en eitt prósent.“64 

Jón fékk marga vini sína úr lista- og menningarsamfélaginu á Íslandi til að ganga 

til liðs við sig í Besta flokknum. Á listanum tóku sæti margir þekktir listamenn með 

litla eða enga reynslu af stjórnmálum. Heiða Kristín Helgadóttir var fengin til að stýra 

kosningabaráttu Besta flokksins og starfaði náið með Jóni. Stuðningur við Besta 

                                                
62 Besti flokkurinn, „Stefnumál,“ http://www.bestiflokkurinn.is/um-flokkinn/stefnumal (sótt 16. 
október 2014). 
63 S.h. 
64 Visir.is, „Besti flokkurinn nær tveimur mönnum inn,“ visir.is, 26. mars 2010. 
http://www.visir.is/article/201016604182 (sótt 15. október 2014). 
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flokkinn jókst með hverjum degi og þegar mánuður var til kosninga þá mældist 

flokkurinn með um 28% fylgi og fjóra menn í borgarstjórn í þjóðarpúlsi Gallup.65 

Besti flokkurinn virtist taka til sín fylgi frá vinstri væng stjórnmálanna og naut 

mikils stuðnings meðal ungs fólks. Framboðið naut ekki vinsælda hjá öllum og síst 

hjá öðrum stjórnmálahreyfingum í borginni. Rithöfundurinn Hallgrímur Helgason 

lýsti vanþóknun sinni á framboði Besta flokksins viku fyrir kosningar. „Þetta framboð 

er bara skrum, svipað og á Ítalíu þegar Berlusconi kom fram, það þótti fyndið fyrst. 

Málið er bara að grínið er ekkert fyndið lengur þegar það er komið í meirihluta. 

Þjóðin á eftir að enda með miklu meiri þynnku ef hún ætlar að kjósa þetta yfir sig. 

Við erum bara að fara úr einu bullinu í annað.“66 

Aukin alvara færðist í framboð Besta flokksins þegar um mánuður var til 

kosninga. Jón tjáði kjósendum á einlægan hátt að hann ætlaði að sinna starfi sínu sem 

borgarfulltrúi af fullri alvöru og heilindum. Efi læddist inn í huga Jóns eftir að hafa 

farið nokkuð illa, að eigin sögn, úr viðtali í sjónvarpsþættinum Kastljós. „Ég sat þarna 

andspænis andstæðingi mínum og leið líkt og ég væri algjörlega nakinn og varnarlaus. 

Ég roðnaði, stamaði, svitnaði og heyrði svo í röddu innra með mér: ‘Jón hvað ertu að 

gera hér? Hvað ertu búinn að koma þér út í? Komdu þér út úr þessu á stundinni’.“ Jón 

íhugaði alvarlega að hætta við framboð. Eftir að hafa farið yfir málið með sínum 

nánustu fann Jón köllun til þess að halda áfram með framboðið. 

Tími var kominn til að listamenn tækju við stjórnartaumunum í 
Reykjavík. Mjög fáir voru á þeirri skoðun að listamenn ættu 
eitthvað erindi í stjórnmál. Ég benti á að Ísland væri þekkt um 
víða veröld fyrir list sína. Það væru rithöfundarnir okkar og 
sérstaklega listamenn sem hefðu tryggt frægð og orðspor erlendis, 
og því kominn tími til þess að íslenskir listamenn fengju loksins 
þá viðurkenningu sem þeir ættu skilið.67   

 
5.4. Sögulegur kosningasigur 
„Ég held að það sé óhætt að fullyrða að þetta eru merkilegustu kosningaúrslit í 

sveitarstjórnarkosningum frá upphafi vega.“68 Þannig komst Ólafur Þ. Harðarson, 

                                                
65 RÚV, „Besti flokkurinn fengi fjóra kjörna,“ RÚV, 30. apríl 2010. http://www.ruv.is/frett/besti-
flokkurinn-fengi-fjora-kjorna (sótt 15. október 2014).  
66 Pressan.is, „Rithöfundur ekki hrifinn af Besta flokknum: Sorglegt skrum fólks sem þagði allan 
góðæristímann,“ Pressan.is, 22. maí 2010. 
http://www.pressan.is/Vidskipti/Lesavidskiptafrettir/rithofundur-ekki-hrifinn-af-besta-flokknum-
sorglegt-skrum-folks-sem-thagdi-allan-godaeristimann?pressandate=20100522 (sótt 15. október 2014). 
67 Jón, Gnarr: How I Became The Mayor of a Large City in Iceland and Changed the World, 41-43. 
68 Gaukur Úlfarsson, Gnarr, (Reykjavík: Allskonar Films, 2011). 
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prófessor í stjórnmálafræði og kosningasérfræðingur RÚV, að orði þegar ljóst var að 

Besti flokkurinn hafði hlotið 34,7% atkvæða og 6 borgarfulltrúa af 15 í 

borgarstjórnarkosningunum þann 29. maí árið 2010. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknar féll og Besti flokkurinn var í kjörstöðu til að mynda nýjan meirihluta að 

loknum kosningum sem stærsta stjórnmálaaflið í Reykjavík. Sjálfstæðisflokkur hlaut 

33,6% atkvæða og fimm fulltrúa, Samfylking 19,1% atkvæða og þrjá fulltrúa, og 

Vinstri grænir 7,1% og einn fulltrúa. Framsókn ásamt fleiri framboðum náðu ekki inn 

fulltrúa í borgarstjórn.69 Sigur Besta flokksins vakti athygli víða um heim og greindu 

virtir fréttamiðlar frá úrslitunum enda ekki oft sem grínframboð ná þeim árangri að 

standa uppi sem stærsta stjórnmálaaflið í sveitarstjórnarkosningum. Á fréttavef BBC 

kom fram að helsta ástæða góðs gengis Besta flokksins væri sú að almenningur hefði 

glatað trausti til stjórnvalda og opinberra stofnanna í kjölfar efnahagshrunsins árið 

2008.70 Jón Gnarr og stuðningsmenn fögnuðu vel sögulegum kosningasigri. Í ræðu 

sinni sagði Jón meðal annars: „Ég hef haft það að leiðarljósi, alla ævi, að reyna að 

gera eitthvað gott og uppbyggilegt með því sem ég hef verið að gera en aldrei hef ég 

verið jafn ánægður með neitt sem ég hef gert eins og Besta flokkinn. Mig langar að 

segja að lokum – Welcome to the Revolution!“71 

Þann 4. júní 2010 var kynnt á fjölmiðlafundi á þaki Æsufells í Breiðholti um 

nýjan meirihluta Besta flokksins og Samfylkingar. Jón Gnarr varð borgarstjóri og 

Dagur B. Eggertsson formaður borgarráðs.72 Fulltrúar Besta flokksins útilokuðu um 

leið og úrslit lágu fyrir að vinna með Sjálfstæðisflokknum. Um þá ákvörðun segir Jón: 

„Okkur fannst þau ekki bera virðingu fyrir okkur. Þau voru bara einhvern vegin ekki 

að ná þessu.“ Jón segir að samningsstaðan við Samfylkinguna eftir kosningarnar hafi 

verið góð. Flokkurinn hafði tapað miklu fylgi í afstöðnum kosningum. „Það var bara 

að duga eða drepast fyrir Samfylkinguna í Reykjavík.“73 

 

 

 
                                                                                                                                      
Robert I. Douglas. 2000. Íslenski draumurinn. Nordisk film, København. [Kvikmynd.] 
69 mbl.is, „Úrslit úr stærstu sveitarfélögunum,“ mbl.is, 30. maí 2010. 
http://www.mbl.is/mm/frettir/kosningar/svf_urslit_2010.html (sótt 15. október 2014). 
70 BBC, „ Best Party wins polls in Iceland's Reykjavik,“ BBC, 30. maí 2010. 
http://www.bbc.com/news/10194757 (sótt 15. október 2014). 
71 Gaukur Úlfarsson, Gnarr, (Reykjavík: Allskonar Films, 2011). 
72 mbl.is, „ Jón Gnarr verður borgarstjóri,“ mbl.is, 4. júní 2010. 
http://www.mbl.is/frettir/kosning/2010/06/04/jon_gnarr_verdur_borgarstjori/ (sótt 15. október 2014). 
73 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi, 9. desember 2014. 
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6. Rannsókn á embættistíma Jóns Gnarr 
Jón Gnarr tók við embætti borgarstjóra þann 15. júní 2010 og sinnti því embætti í 

fjögur ár eða út kjörtímabilið. Jón var aðeins þriðji borgarstjórinn frá árinu 1982 til að 

sitja út allt kjörtímabilið. Hinir tveir borgarstjórarnir voru Davíð Oddsson og 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Dagur B. Eggertsson oddviti Samfylkingar tók svo við 

sem borgarstjóri þann 16. júní 2014 að undangengnum borgarstjórnarkosningum en 

Jón tilkynnti í lok október 2013 að hann ætlaði ekki að sækjast eftir endurkjöri í 

embætti borgarstjóra. Besti flokkurinn rann fyrir kosningarnar inn í stjórnmálaaflið 

Björt framtíð sem hafði boðið fram í Alþingiskosningum árið áður. Björt framtíð hlaut 

tæplega 16% atkvæða og tvo borgarfulltrúa en Besti flokkurinn hafði náð inn sex 

borgarfulltrúum fjórum árum áður. Fylgistapið skýrist að miklu leyti af brotthvarfi 

Jóns sem var mjög áberandi leiðtogi Besta flokksins og þess hóps sem síðan rann inn í 

Bjarta framtíð. Fjölmiðlamaðurinn og stjórnmálaskýrandinn Egill Helgason taldi 

brotthvarf Jóns vera meginástæðu fylgistaps Bjartar framtíðar í aðdraganda 

borgarstjórnarkosninga 2014. „Það var náttúrulega aldrei von til þess að Björt framtíð 

héldi fylgi Jóns Gnarr og Besta flokksins. Það munar líka um að fáir virðast geta séð 

Björn Blöndal, oddvita BF, fyrir sér í borgarstjórastólnum, ... er hann þó nánast 

smurður arftaki Jóns Gnarr.“74 

Rannsóknarefni þessarar ritgerðar er hvort að Jón Gnarr hafi sinnt starfi sínu sem 

æðsti embættismaður borgarinnar líkt og starfslýsing og sveitarstjórnarlög gera ráð 

fyrir. Í opinberri umræðu hefur verið fullyrt að Jón hafi ekki tekið að sér allar 

starfsskyldur borgarstjóra, þá sérstaklega er varðar starf sem æðsti embættismaður 

stjórnsýslu borgarinnar. Í kjölfar stjórnkerfisbreytinga snemma í stjórnartíð Besta 

flokksins og Samfylkingar, kom fram sú gagnrýni frá minnihlutanum að verið væri að 

auka völd og ábyrgð embættismanna innan borgarkerfisins til þess að auðvelda Jóni 

að glíma við starf borgarstjóra. Sú fullyrðing var líka sett fram að Dagur B. 

Eggertsson, oddviti Samfylkingarinnar væri hinn raunverulegi borgarstjóri og stýrði 

borginni á bakvið tjöldin.  

Fáir borgarstjórar hafa fengið viðlíka fjölmiðlaathygli í störfum sínum og Jón 

Gnarr. Minnihluti borgarstjórnar og þá sérstaklega sjálfstæðismenn gagnrýndu 

hvernig Jón nálgaðist starf borgarstjóra og var fjallað um málið í fjölmiðlum. Þrátt 

                                                
74 Egill Helgason, „Staðan í upphafi kosningamánaðar,“ eyjan.is, 1. maí 2014. 
http://eyjan.pressan.is/silfuregils/2014/05/01/stadan-i-upphafi-kosningamanadar/ (sótt 20. desember 
2014). 



  

  
 

44 

fyrir að Dagur B. Eggertsson hafi talað niður þann orðróm að hann væri hinn 

raunverulegi borgarstjóri á bakvið tjöldin var ekki skrúfað fyrir sögusagnir þess efnis. 

Af samtölum við fólk í þjóðfélaginu að dæma þá virðist sú fullyrðing, að Jón Gnarr 

hafi í raun ekki verið borgarstjóri Reykjavíkur, vera útbreidd. Af þeim sökum er full 

ástæða til að rannsaka hvað sé hið rétta í málinu. 

6.1 Rannsóknaraðferð 
Til þess að fá svör við þessum rannsóknarspurningum tók höfundur fjögur elítu viðtöl 

(e. elite interview). Oft er notast við elítu viðtöl þegar rætt er við valdamikla 

einstaklinga og sérstaklega háttsetta stjórnmálamenn. Elítu viðtöl eru framkvæmd í 

formi viðtals þar sem spurningar og svör eru ekki í stöðluðu formi heldur miðast við 

samtal út frá ákveðnu viðfangsefni. Með elítu viðtölum getur rannsakandi fengið 

upplýsingar af fyrstu hendi er varða pólitískt ákvörðunarferli og upplýsingar frá 

viðmælanda um sitt viðhorf til tiltekinnar ákvörðunar. Í slíkum viðtölum getur 

umtalsvert magn af upplýsingum komið fram sem ekki áður hafa komið fyrir sjónir 

almennings. Elítu viðtöl eru á margan hátt lík eigindlegri aðferðarfræði og þá sér í lagi 

hvernig unnið er úr viðtalinu. Útkoma rannsókna sem byggðar eru á eigindlegri 

aðferðarfræði eru ekki tölulegur samanburður heldur hugtök eða þemur sem lýsa hvað 

er sameiginlegt með reynslu eða upplifun hópa og einstaklinga.75  

Í þessari rannsókn var rætt við fjóra einstaklinga sem miðluðu reynslu sinni og 

upplifun frá þessum tíma. Þetta eru þau: Jón Gnarr, fyrrverandi borgarstjóri, Regína 

Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri á Akranesi og fyrrverandi skrifstofustjóri borgarstjóra, 

Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Ellý K. 

Guðmundsdóttir borgarritari. Öll viðtölin voru hljóðrituð og skrifuð upp í heild sinni. 

Markmiðið með viðtölunum var að varpa ljósi frá sem flestum sjónarhornum á 

þennan merkilega stjórnartíma Jóns Gnarr og Besta flokksins í borgarstjórn 

Reykjavíkur út frá hlið stjórnsýslunnar. Næstu kaflar byggja að miklu leyti á 

munnlegum heimildum viðmælenda höfundar. 

 

6.2 Í kjölfar kosninga 
Eftir frækinn kosningasigur Jóns Gnarr og Besta flokksins tók alvaran við. Jón og 

borgarfulltrúar Besta flokksins komu mörg hver óreynd inn í borgarstjórnmálin og 
                                                
75 Jón Gunnar Bernburg. „Hvernig útskýrir maður aðferðafræði 
félagsvísinda?“. Vísindavefurinn21.11.2005. http://visindavefur.is/?id=5420. (Skoðað 19.12.2014). 
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þurftu að koma sér inn í ný störf. Jón var óreyndur stjórnandi en var nú orðinn æðsti 

embættismaður Reykjavíkurborgar, stærsta vinnustaðar landsins með um 8.000 

starfsmönnum þegar B-hluta fyrirtæki borgarinnar eru talin með. Til B-hluta teljast 

fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu borgarinnar en 

rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Stærstu fyrirtæki B- 

hluta eru Orkuveita Reykjavíkur, Félagsbústaðir hf., Faxaflóahafnir sf. og 

byggðasamlögin Sorpa bs., Strætó bs og Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. 

Úrslit kosninganna var jafnframt mikið áfall fyrir stjórnmálamenninguna á Íslandi 

og ráðandi stjórnmálaöfl. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, 

segir að niðurstaða kosninganna hafi komið sér mjög á óvart. 

Að Besti flokkurinn skyldi ná inn sex mönnum það kom talsvert á 
óvart. Ég átti ekki von á því. Ég hafði engar sérstakar væntingar. 
Satt að segja miðað við það hvernig Jón Gnarr talaði í 
kosningabaráttunni þá fannst mér eins og það hlyti að vera meiri 
massi í Besta flokknum en maður sá í kosningabaráttunni sjálfri, 
að kosningabaráttan væri meira byggð á gríni og uppákomum og 
síðan þegar kæmi að alvörunni þá myndi brá af honum og öðrum í 
flokknum sem voru í þessum trúðsskap.76 

Jón viðurkennir sjálfur að meiri alvara hafi færst í framboð Besta flokksins eftir því 

sem nær dró kosningum. Flokkurinn sem var að hluta í upphafi grínframboð var nú að 

fara að stýra stærsta sveitarfélagi landsins. Sú tilhugsun kippti Jóni og félögum hans í 

Besta flokknum niður á jörðina. 

Eftir að ég sá hvert stefndi með Besta flokkinn, og við sem vorum 
í kringum þetta framboð, þá ákváðum við að taka fulla ábyrgð á 
þessu. Ég ákvað að taka fulla ábyrgð og afleiðingum þess sem að 
ég hafði sett í gang. Ég byrjaði fyrsta vinnudaginn minn af fullri 
alvöru, af fullri einlægni og ábyrgð.77 

Júlíus Vífill segir að hann og félagar hans í Sjálfstæðisflokknum hafi haft áhyggjur af 

framþróun mála í borginni í kjölfar kosninga. Sjálfstæðisflokkurinn var í minnihluta 

ásamt Vinstri grænum en Besti flokkurinn og Samfylkingin með öflugan meirihluta. 

Besti flokkurinn var óþekkt stjórnmálaafl í borginni og var mikil óvissa hvað væri 

framundan hjá Reykjavíkurborg. Júlíus kveðst hafa orðið fyrir vonbrigðum með störf 

Besta flokksins í upphafi kjörtímabils og það hafi valdið sér áhyggjum hvernig Jón 

nálgaðist hlutverk sitt sem pólitískur leiðtogi og borgarstjóri. 

                                                
76 Júlíus Vífill Ingvarsson, viðtal tekið af höfundi, 5. desember 2014. 
77 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember 2014. 
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Það sem kemur á óvart er að ég sit í borgarráði með Jóni og hann 
virtist ekki vakna til lífsins eftir kosningar. Jón Gnarr var áfram 
eins og hann birtist okkur í kosningabaráttunni. Hann var ekkert 
sérstaklega að setja sig inn í þau verkefni sem hans biðu sem 
borgarstjóri og mér þótti það mjög miður. Ég hef trú á því að hann 
hafi fulla burði til þess eins og allir aðrir að kynna sér þessi mál 
sem við erum að takast á við í borginni. Hann ákveður að vinna 
með þessum hætti. Hann var svo sem ekki heldur að gera því 
skóna í kosningabaráttunni að hann væri kominn til að gera og 
græja.78 

 

6.3 Umfang embættis borgarstjóra kom á óvart 
Jón Gnarr lýsir því á einlægan hátt í viðtali við höfund að starf og umfang embætti 

borgarstjóra hafi komið sér í opna skjöldu. Starfið hafi verið töluvert umfangsmeira 

en hann gerði sér grein fyrir. Jón lýsir þessu með eftirfarandi hætti: 

Það tók mig náttúrulega töluverðan tíma að átta mig á umfangi og 
eðli þessa starfs. ... Fyrir mig sem venjulegan borgara þá var ég 
ekki að gera mér grein fyrir hvað borgarstjóri gerði. ... Það hefur 
ekki verið mikil fræðsla um hið opinbera eða stjórnsýsluna og það 
eina sem hefur verið gert hvað það varðar hefur verið í gegnum 
Skaupið. Þannig höfum við afgreitt stjórnmál og stjórnsýslu. ... Ég 
man t.d. ekki mikið eftir því í minni skólagöngu að hafa fengið 
mikla fræðslu um hvernig stjórnkerfið á Íslandi virkaði. ... Það 
kom mér gríðarlega mikið á óvart hvað starf borgarstjóra var 
mikið, umfangsmikið.79  

Jón segir að hann hafi haft greinargóða hugmynd um tvö hlutverk embættis 

borgarstjóra; að vera pólitískur leiðtogi og svo „opinber fígúra sem klippir á borða og 

er ákveðið sameiningartákn,“ eins og Jón kemst sjálfur að orði. Hins vegar hafi hann 

vanmetið hlutverk borgarstjóra sem æðsti embættismaður borgarinnar. 

Fyrstu vikurnar þá er ég að átta mig á hinum ýmsu skyldum 
borgarstjórans. Náttúrulega fyrst og fremst æðsti yfirmaður 
Reykjavíkur og í rauninni yfir B-hluta fyrirtækjum og þar með 8 
þúsund starfsmönnum. Ég áttaði mig bara eiginlega ekki neitt á 
þessu embættishlutverki borgarstjóra. ... Fyrstu vikurnar þá 
þyrmdi yfir mig þegar ég var að átta mig á starfinu þá hugsaði ég; 
‘Ok, fokk!’80 

                                                
78 Júlíus Vífill Ingvarsson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 5. desember 2014. 
79 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember 2014.  
80 Jón Gnarr, 2014. 
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Jón greinir frá því að hann hafi átt samræður við einstaklinga sem hafi gengt starfi 

borgarstjóra og síðar orðið ráðherrar. Þeir séu á þeirri skoðun að starf borgarstjóra sé 

meira krefjandi, erfiðara og umfangsmeira en t.d. starf ráðherra. Jón segir að starfið 

hafi einnig breyst mikið á síðustu árum og áratug. Ekki sé hægt að líkja starfi 

borgarstjóra í dag við starf borgarstjóra t.d. í tíð Davíðs Oddssonar. 

Reykjavík er það bæjarfélag á Íslandi sem hefur vaxið hraðast. 
Borgarstjórinn frá því að Knúd Ziemzen var borgarstjóri hefur 
breyst svo mikið og stækkað rosalega. Það er ekki hægt að bera 
það saman þegar ég er borgarstjóri og svo þess tíma sem Davíð 
Oddson var borgarstjóri. Hann var í allt annarri borg; miklu minni 
og einfaldari borg og laus við ýmis vandamál sem eru ríkjandi 
núna.81 

6.4 Viðbrögð embættismanna við Jóni Gnarr sem borgarstjóra 
Eftir mikla ólgu í borgarstjórnarmálunum var það von embættismanna 

Reykjavíkurborgar að í hönd færi stöðugleikatímabil í kjölfar borgarstjórnarkosninga 

árið 2010. Þetta kemur meðal annars fram í máli Regínu Ásvaldsdóttur, fyrrverandi 

skrifstofustjóra borgarstjóra. Regína tók við því starfi árið 2007 en á þeim tíma var 

nýbúið að leggja niður embætti borgarritara sem fram að þeim tíma var æðsta embætti 

stjórnsýslu Reykjavíkurborgar að undanskildum borgarstjóra. Regína var ráðin í stöðu 

skrifstofustjóra borgarstjóra skömmu eftir að Dagur B. Eggertsson varð borgarstjóri 

en stjórnartíð hans var stutt – aðeins um 100 dagar. „Þegar ég réð mig sem 

skrifstofustjóra hjá Degi þá var hann nýbúinn að leggja embætti borgarritara niður og 

það var alveg ljóst að þessi staða átti að vera höfuðið í stjórnsýslunni,“ segir Regína. 

Hún átti eftir að vinna með þremur borgarstjórum áður en Jón Gnarr settist í stól 

borgarstjóra sumarið 2010. Viðbrögðum sínum við kosningasigri Besta flokksins og 

Jóns Gnarr lýsir Regína svo:  

Mér varð ekki vel við og brá mjög mikið. Mér fannst vera búið að 
vera mjög mikið róstur í stjórnsýslunni og var í hálfgerðu sjokki. 
Ég var ákveðin í að vera ekki áfram – bara rétt að setja þau inn í 
verkefnið og fara svo. ... Þarna óx mér það í augum að fá marga 
nýja borgarfulltrúa, alveg óreyndan borgarstjóra á þessu sviði og 
búin að vera í ákveðinni leið í niðurskurði sem varð að halda 
áfram.82 

                                                
81 S.h. 
82 Regína Ásvaldsdóttir, viðtal tekið af höfundi á Akranesi, 2. desember 2014. 
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Regína segir fleiri embættis- og starfsmenn Reykjavíkurborgar hafi óttast hvað tæki 

við í kjölfar kosningasigurs Besta flokksins. Það viðhorf hafi þó breyst að hluta eftir 

fundi sem Jón átti með stjórnendum fagsviða og lykilstarfsfólki ráðhússins þar sem 

hann greindi þeim frá markmiðum sínum og ásetningi sem borgarstjóri Reykjavíkur. 

„Ég sá það strax að þarna var mjög hlý manneskja og svo skynjaði ég þennan einlæga 

vilja til þess að gera vel. Það var enginn asi og það var enginn hroki,“ segir Regína. 

Í upphafi kjörtímabilsins, haustið 2010, var farið út í nokkuð viðamiklar 

stjórnkerfisbreytingar þar sem stjórnarspönn borgarstjóra var m.a. þrengd. Regína 

varð við þessar breytingar formlega æðsti embættismaður borgarinnar að borgarstjóra 

undanskildum og staðgengill borgarstjóra. Nánar er fjallað um þessar breytingar í 

næsta kafla. 
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7. Stjórnkerfisbreytingar 
Stjórnkerfisbreytingar hafa verið tíðar í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar á síðastliðnum 

áratug eða svo. Á tímabilinu frá 2002 til 2011 voru gerðar sex stjórnkerfisbreytingar í 

miðlægri stjórnsýslu Reykjavíkurborgar sem fer með forystuhlutverk í stjórnsýslu 

borgarinnar. Hlutverk miðlægrar stjórnsýslu er meðal annars „að tryggja eftirfylgni 

með stefnumörkun borgarráðs og borgarstjórnar í stjórnsýslu- og starfsmannamálum, 

fjármálum, rekstri og þjónustu og að þjóna kjörnum fulltrúum með því að afla og 

greina upplýsingar, sem þeir þurfa á að halda. Þá hefur miðlæga stjórnsýslan einnig 

umsjón með upplýsingamiðlun borgarinnar.“83 Þessar breytingar hafa ýmist verið 

hluti af heildarstjórnkerfisbreytingum hjá borginni eða snúið eingöngu að miðlægu 

stjórnsýslunni. Þessar breytingar hafa meðal annars verið til þess fallnar að færa 

verkefni milli deilda, stofna nýjar skrifstofur eða leggja niður tiltekin embætti, 

skrifstofur eða deildir. Þessar tíðu breytingar má að hluta til rekja vegna óstöðugleika 

á hinu pólitíska sviði þar sem hafa orðið tíð meirihlutaskipti. Á umræddu tímabili 

voru átta einstaklingar sem gegndu embætti borgarstjóra.84 

Í þessum kafla verður sérstaklega horft til þeirra stjórnkerfisbreytinga sem gerðar 

voru í tíð meirihluta Besta flokksins og Samfylkingar á kjörtímabilinu 2010 til 2014. 

Að hluta verður byggt á viðtölum við þau Jón Gnarr, Regínu Ásvaldsdóttur, Ellý K. 

Guðmundsdóttur og Júlíus Vífil Ingvarsson og farið ofan í saumana á þessum 

stjórnkerfisbreytingum og þýðingu þeirra. Helsta heimild þessa kafla er skýrsla 

úttektarnefndar borgarstjórnar á stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar þar farið 

var ítarlega í saumana á þessum stjórnkerfisbreytingum. 

 

7.1 Stjórnkerfisbreytingar á árunum 2002 - 2010 
Gerðar voru nokkrar breytingar á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar á árunum 2002 til 

ársins 2010 og verður hér gerð grein fyrir þeim helstu. Árið 2004 voru gerðar 

stjórnkerfisbreytingar í miðlægri stjórnsýslu Reykjavíkurborar en markmið þeirra var 

meðal annars að einfalda stjórnkerfið, að efla pólitíska stefnumörkun og eftirlit 

fagnefnda, auka skilvirkni, gera stöðu borgarstjóra skýrari og markvissari, og stuðla 

                                                
83 Reykjavíkurborg, Skýrsla úttektarnefndar um stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
(Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2013), 53. 
84 S.h., 56. 
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að lýðræðislegri vinnubrögðum. Embætti borgarritara var lagt niður með 

stjórnkerfisbreytingunum árið 2004. 

Gerðar voru frekari stjórnkerfisbreytingar þremur árum síðar eða árið 2007, ári 

eftir að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mynduðu meirihluta eftir 12 ára 

stjórnarsetu R-listans. Í greinargerð þáverandi borgarstjóra, Vilhjálms Þ. 

Vilhjálmssonar, með tillögu að breytingu á stjórnkerfi og skipuriti frá 6. júní 2007 

segir meðal annars: 

Mikilvægasta hlutverk Reykjavíkurborgar er að veita góða 
þjónustu. Til þess að það megi takast verður öll stjórnun og 
stjórnsýsla að vera skilvirk og taka mið af heildarstefnumörkun 
kjörinna fulltrúa og heildarhagsmunum Reykjavíkurborgar.85 

Jafnframt kemur fram í greinargerðinni að markmið nýs meirihluta sé að stjórnun og 

stjórnsýsla Reykjavíkurborgar verði í fremstu röð meðal sveitarfélaga bæði 

innanlands og utan, og best reknu einkafyrirtækja. Meginmarkmiðin með 

stjórnkerfisbreytingum árið 2007 voru t.d. að auka skilvirkni og efla þjónustu, nýta 

betur starfskrafta innan stjórnsýslu borgarinnar, efla samhæfingu í stjórnsýslunni, og 

koma á skýrari yfirstjórn í sameiginlegum stjórnunarverkefnum. 

Það sem stóð helst upp úr í tillögu að stjórnkerfisbreytingum árið 2007 var að lagt 

var til að stofna nýtt embætti borgarritara sem var lagt niður þremur árum áður. 

Embætti borgarritara átti að taka við verkefnum þriggja miðlægra sviða, þ.e. 

fjármálasviðs, stjórnsýslu- og starfsmannasviðs, og þjónustu og rekstrarsvið, og sviðin 

lögð niður. Í tillögunni átti borgarritari að vera staðgengill borgarstjóra og einnig lagt 

til að stofnað verði embætti borgarlögmanns. Tillaga borgarstjóra var samþykkt í 

borgarstjórn þann 19. júní 2007. Þessar breytingar náðu ekki allar fram að ganga því 

þann 13. nóvember 2007 samþykkti borgarráð tillögu um að leggja niður stöðu 

borgarritara en ekki hafði verið ráðið í þá stöðu í framhaldi af stjórnkerfisbreytingunni 

sem var samþykkt nokkrum mánuðum áður í borgarstjórn. Þess í stað var samþykkt sú 

tillaga að skrifstofustjórar fagskrifstofa í Ráðhúsi Reykjavíkur; borgarhagfræðingur, 

fjármálastjóri, innkaupastjóri, mannauðsstjóri, upplýsingastjóri og þjónustustjóri, 

skyldu heyra beint undir borgarstjóra. Einnig var samþykkt nýtt skipurit fyrir 

Reykjavíkurborg og Ráðhús Reykjavíkur með stjórnsýslubreytingunni. Í greinargerð 

sem fylgdi tillögunni kom meðal annars fram: 

                                                
85 Reykjavíkurborg, Skýrsla úttektarnefndar um stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
(Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2013), 54. 
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Tillagan gerir ráð fyrir að fækkað verði í yfirstjórn borgarinnar. 
Staða borgarritara verði lögð niður og framangreindir sex 
embættismenn heyri beint undir borgarstjóra. Samkvæmt 51. gr. 
samþykktar um stjórn Reykjavíkurborgar fer borgarstjóri ásamt 
borgarráði með framkvæmdastjórn Reykjavíkurborgar og 
fjármálastjórn að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin.86 

7.2 Stjórnkerfisbreytingar á árunum 2010 - 2012 

Fljótlega eftir að Besti flokkurinn og Samfylkingin tóku við stjórnartaumum í 

meirihluta borgarstjórnar árið 2010 var farið að undirbúa stjórnkerfisbreytingar í 

miðlægri stjórnsýslu borgarinnar. Um nokkuð róttækar róttækar breytingar var að 

ræða og segir Jón Gnarr að þessar breytingar hafi verið lagðar fram að vel ígrunduðu 

máli. 

Við gerðum mjög stórtækar stjórnkerfisbreytingar og það var gert 
til þess að auka fagmennsku og skilvirkni. ... [V]ið fórum mikið 
yfir stjórnkerfi í öðrum borgum og ég lagðist mjög yfir hvernig 
þetta er í hinum höfuðborgunum á Norðurlöndum og hvernig 
stjórnkerfið er í Þrándheimi. Ég fór sérstaklega í heimsókn til 
Þrándheims til þess að kynna mér stjórnkerfið. Það var nú 
markmiðið með því og líka að vera ekki að búa til einhverjar 
aðstæður eða ferli þar sem að ég er einhvern veginn settur í þá 
stöðu að vera að taka ákvarðanir um eitthvað sem ég hef ekki vit á 
- án nokkurrar faglegrar aðstoðar.87 

Tillaga Jóns Gnarr og meirihlutans um breytingu á stjórnkerfi og skipuriti 

Reykjavíkur til eins árs var samþykkt í borgarstjórn þann 19. október 2010. Með 

tillögunni var embætti skrifstofustjóra borgarstjóra breytt og heyrðu sviðsstjórar og 

stjórnendur miðlægra skrifstofa, að undanskildum skrifstofustjóra borgarstjórnar og 

borgarlögmanni, beint undir skrifstofustjóra borgarstjóra. Skrifstofustjóri borgarstjóra 

var þar með orðinn æðsti embættismaður borgarinnar að borgarstjóra undanskildum. 

Ástæðan fyrir þessum breytingum kemur fram í greinargerð Jóns Gnarr til 

stjórnkerfisnefndar í september 2011. Þar kemur fram að „stjórnunarspönn 

borgarstjóra hafi verið of víð en alls heyrðu 20 stjórnendur beint undir borgarstjóra 

auk þess að borgarstjóri á samskipti við stjórnendur 10 B-hluta fyrirtækja borgarinnar. 

Ákveðið var að festa ekki stöðu borgarritara í sessi fyrr en að lokinni 

heildarendurskoðun á stjórnkerfi borgarinnar hefði farið fram.“ Með samþykkt 

                                                
86 Reykjavíkurborg, Skýrsla úttektarnefndar um stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
(Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2013), 56. 
87 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi, 9. desember 2014. 
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tillögunnar fækkaði undirmönnum borgarstjóra niður í 11 talsins eða um helmingi 

færri en þeir voru samkvæmt gildandi skipuriti á árunum 2008 til 2010.88 

 
7.2.1 Embætti borgarritara endurvakið  

Þann 8. september 2011 samþykkti borgarráð tillögu um að endurvekja embætti 

borgarritara sem hefði yfirumsjón með miðlægri stjórnsýslu og stoðþjónustu á vegum 

Reykjavíkurborgar. Borgarritari yrði staðgengill borgarstjóra og hefði aðsetur á 

skrifstofu borgarstjóra. Borgarritari er æðsti yfirmaður stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 

að borgarstjóra undanskildum og í sögu Reykjavíkurborgar hefur þannig háttur alltaf 

verið hafður á. Embætti borgarritara hefur verið hluti af stjórnkerfi Reykjavíkurborgar 

í hátt í 80 ár með örstuttum hléum til ársins 2004. Frá þeim tíma hefur embætti 

borgarritara hins vegar breyst fjórum sinnum. Ellý Katrín Guðmundsdóttir var ráðinn 

borgarritari í október 2011.89 

Með stjórnkerfisbreytingunum árið 2011 var samþykkt að borgarritari hefði 

forystu um endurskipulagningu miðlægrar stjórnsýslu með það í huga að einfalda 

hana, sameina skrifstofur og ná fram hagræðingu. Í apríl ári síðar var tillaga 

borgarritara  lögð fram þar sem lagt var til „að innkaupaskrifstofa og 

mannauðsskrifstofa yrðu sameinaðar fjármálaskrifstofu, skrifstofa 

upplýsingatæknimiðstöðvar sameinuð skrifstofu þjónustu og rekstrar, staða 

borgarhagfræðings lögð niður og verkefni færð til skrifstofu borgarstjóra og 

borgarritara.“ Þessar breytingar voru samþykktar í borgarstjórn þann 22. maí 2012.90 

Ellý Katrín Guðmundsdóttir, borgarritari, hefur margra ára reynslu sem stjórnandi 

innan opinberrar stjórnsýslu. Hún starfaði sem forstöðumaður umhverfis- og 

heilbrigðisstofu og síðar sem sviðsstýra Umhverfissviðs Reykjavíkurborgar í um 5 ár. 

Hún varð forstjóri Umhverfisstofnunar árið 2007, gengdi því starfi í tæpt ár en sneri 

þá aftur til borgarinnar og tók við starfi sviðsstýru Umhverfis- og samgöngusviðs 

borgarinnar. Hún er ánægð með þær stjórnkerfisbreytingar sem gerðar voru á 

miðlægri stjórnsýslu á síðasta kjörtímabili og telur að þær hafi verið nauðsynlegar. 

 

                                                
88 Reykjavíkurborg, Skýrsla úttektarnefndar um stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
(Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2013), 56. 
89 S.h., 56 
90 Reykjavíkurborg, Skýrsla úttektarnefndar um stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
(Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2013), 56-57. 
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Það var náttúrulega hluti af minni ráðningu að endurskoða 
miðlæga stjórnsýslu. Það var vinna sem var frekar fyrirferðamikil 
fyrsta árið. Þetta var svolítið tiltektarár og gekk ágætlega. Við 
fækkuðum stjórnendum í efsta lagi. Núna eru fimm sviðstjórar og 
fimm skrifstofustjórar. Áður voru 10 eða 11 skrifstofustjórar og 7 
sviðsstjórar. Það var verið að sameina þar sem sumar þeirra voru 
litlar skrifstofur með fáa starfsmenn.91 

 
Ellý tekur fram að hagræðing hafi hlotist af stjórnkerfisbreytingunum sem gerðar voru 

á miðlægri stjórnsýslu og þá sérstaklega þeim breytingum sem voru samþykktar 2012. 

Það var helst hagræðing í lækkuðum heildarlaunum hjá 
skrifstofustjórum enda fækkaði þeim. Einhverjir hættu og störfum 
fækkaði. Kosturinn fyrir mig er sá að ég hef betri innsýn og 
yfirsýn yfir málin. ... Mér finnst ég ná mun betur utan um það sem 
heyrir undir mig og er mjög ánægð með hvernig til hefur tekist.92 

7.3. Gagnrýni á stjórnkerfisbreytingar í stjórnartíð Jóns Gnarr 
Stjórnkerfisbreytingar Besta flokksins og Samfylkingar í stjórnartíð Jóns Gnarr voru 

ekki framkvæmdar án gagnrýni. Minnihlutinn í borgarstjórn og sérstaklega 

borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gagnrýnu stjórnkerfisbreytingarnar og kvörtuðu 

meðal annars undan að ekki væri haft samráð við minnihlutann og að með 

stjórnkerfisbreytingunum væri verið að breyta embætti borgarstjóra. Á 

borgarstjórnarfundi þann 18. október 2010, þegar tillaga borgarstjóra um að gera 

skrifstofustjóra borgarstjóra að æðsta embættismanni borgarinnar að undanskildum 

borgarstjóra var samþykkt, bókaði minnihluti Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna að 

markmið tillögunnar væri að minnka ábyrgðarsvið borgarstjóra. 

Þessi aðgerð, sem felur í sér að mikið af ábyrgðarsviði 
borgarstjóra er fært yfir á annan embættismann borgarinnar, vekur 
einnig upp spurningar um hvort borgarstjóri sé að víkja sér undan 
ákveðnum skyldum og ábyrgð í sínu starfi. Borgarstjóri hefur 
hingað til borið ábyrgð og verið yfirmaður rúmlega 20 
embættismanna. Sú tenging, sérstaklega hvað varðar rekstur 
málaflokka og fjármál, hefur verið talin nauðsynleg til að tryggja 
að borgarstjóri standi vaktina gagnvart þjónustu við íbúa og sé vel 
upplýstur um allt er því við kemur. Nú fer þetta vald til þegar 
ráðins skrifstofustjóra í Ráðhúsinu, sem hvorki var kosinn af 
borgarbúum né ber sérstaka ábyrgð gagnvart þeim.  

                                                
91 Ellý Katrín Guðmundsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 19. desember 2014. 
92 S.h. 
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Hér er því á ferðinni tillaga sem breytir starfi borgarstjóra 
umtalsvert og slíkt getur meirihlutinn ekki gert án ítarlegrar 
lýðræðislegrar umræðu. Ekki hefur verið orðið við beiðnum 
minnihlutans um að leita álits aðila innan sem utan stjórnkerfisins, 
auk þess sem engar línur eru settar fram í tillögunni varðandi 
verksvið, valdsvið og umboð viðkomandi aðila né heldur hver 
ábyrgð hans er gagnvart borgarráði eða hver samskipti hans eiga 
að vera við ráðið. Það sem er verst við þessa aðgerð er að hún 
færir í raun valdið fjær íbúum Reykjavíkur og nær kerfinu sjálfu. 
Það er ekki góð þróun, hvort sem hún er skilgreind sem 
tímabundin eða varanleg.93 

Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, telur augljóst að gerðar 

hafi verið umfangsmiklar stjórnkerfisbreytingar á fyrstu mánuðum stjórnartíðar Jóns 

Gnarr sökum þess að hann höndlaði ekki hið þrískipta embætti borgarstjóra. Júlíus 

Vífill lýsir með eftirfarandi hætti skoðunum sínum á stjórnkerfisbreytingum Besta 

flokksins og Samfylkingar í viðtali við höfund: 

Borgarstjóri Reykjavíkur er æðsti embættismaður borgarinnar og 
það er hann sem á auðvitað að leiða aðra starfsmenn og yfirmenn 
borgarinnar í sínum störfum. Stjórnkerfinu var breytt til þess að 
hann þyrfti ekki að takast á við það verkefni. ... Þetta er stærsti 
vinnustaður landsins þannig að það er mjög mikið undir. Menn 
geta ekki verið að skemmta sér því þetta er starf sem þarf að 
sinna.94  

Minnihluti Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna gagnrýndi sömuleiðis þegar Regína 

Ásvaldsdóttir var ráðin í nýtt og valdameira embætti skrifstofustjóra borgarstjóra án 

auglýsingar. Meirihlutinn bar því við að ráðningin væri aðeins til eins árs og því ekki 

ástæða til þess að auglýsa stöðuna. Regína væri einnig mjög hæf til að sinna starfinu 

eftir að hafa starfað í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar um árabil. Þetta hafði Júlíus Vífill 

um ráðningu Regínu að segja: 

Regína Ásvaldsdóttir er mjög fær embættismaður og hefur mikla 
þekkingu á sveitastjórnamálum og ég er ekki að gagnrýna hana á 
nokkurn hátt að hún sé gerð að æðsta yfirmanni borgarinnar. Við 
gagnrýndum það að það skuli ekki vera svo að æðsti 
embættismaður borgarinnar skuli sinna því starfi – borgarstjóri 
Reykjavíkur.   

Svo var búið að setja inn á vefinn reykjavik.is að það sé valkvætt 
hjá borgarstjóra hvort að hann vilji sinna þeim verkefnum sem 

                                                
93 Reykjavíkurborg, „Borgarstjórnarfundur 19. október 2010,“ 
http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-242/1796_read-23792/ (sótt 21. desember 2014). 
94 Júlíus Vífill Ingvarsson, viðtal tekið af höfundi, 5. desember 2014. 
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hans bíða lögum samkvæmt því þetta er auðvitað í 
sveitarstjórnarlögum. Það er bæði samþykkt Reykjavíkurborgar og 
sveitarstjórnarlög sem kveða skýrt á um það að bæjarstjóri eða 
framkvæmdastjóri sveitarfélagsins hafi ákveðnar skyldur. Ef menn 
sinna ekki slíkum skyldum í einkageiranum þá eru menn látnir 
fara en ef það er í opinbera geiranum þar sem aðilar eru kosnir þá 
verða menn að sitja uppi með þá.95 

Regína segir sjálf að hún hafi fengið meiri völd með nýju starfi skrifstofustjóra 

borgarstjóra en fyrst og fremst formlega viðurkenningu á þeim starfsskyldum sem hún 

hafði hjá borginni. Regína segir að hún hefði fremur kosið að staðan hefði verið 

auglýst til umsóknar. „Mér fannst hins vegar ofboðslega vont hvernig minnihlutinn 

tók á þessu og framganga einstakra borgarfulltrúa í því máli. Mér finnst mjög eðlilegt 

að þau hafi skoðun á þessu. Þetta skapaði einnig óánægju meðal einstakra stjórnenda. 

Það voru einhverjir sem höfðu hug á því að sækja um starf borgarritara þegar það yrði 

auglýst og einhverjir höfðu sótt um starfið árinu áður í tíð Vilhjálms en svo var 

ákveðið að ráða ekki. Það var pínu gremja með þetta meðal þessara stjórnenda.“96 

 
7.3.1 Niðurstaða úttektarnefndar 

Í skýrslu úttektarnefndar borgarstjórnar á stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 

eru tíðar stjórnkerfisbreytingar í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar gagnrýndar. Þar eru 

teknar saman stjórnkerfisbreytingar á árunum 2002 til 2012. Niðurstaða 

úttektarnefndarinnar er að tíðar stjórnkerfisbreytingar á hinni miðlægu stjórnsýslu og 

tíð borgarstjóraskipti hafi dregið úr skilvirkni stjórnsýslunar og valdið óvissu hjá 

starfsmönnum. Jafnframt hafi ekki gefist tími til að meta hvort fagleg og fjárhagsleg 

áhrif einstakra breytinga hafi orðið þau sem stefnt var að vegna þess hve líftími 

einstakra breytinga var stuttur.  

                                                
95 S.h. 
96 Regína Ásvaldsdóttir, viðtal tekið af höfundi, 2. desmber 2014. 
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Mynd 4: Útgjaldaþróun hjá Reykjavíkurborg 2002 - 2013 (Mynd: Reykjavíkurborg). 

 

Eitt af meginmarkmiðum allra stjórnkerfisbreytinga er að ná fram lækkun kostnaðar. 

Það markmið virðist ekki hafi gengið upp að því er kemur fram í skýrslu 

úttektarnefndarinnar. Kostnaður við miðlæga stjórnsýslu á árinu 2008 var rúmlega 

300 m.kr. meiri en hann var á árinu 2005. Hins vegar lækkuðu útgjöld mæld á sama 

hátt á milli áranna 2008 og 2011 um rúmlega 450 m.kr. (Mynd 4). „Að mati 

úttektarnefndarinnar er því ekki að sjá að stjórnkerfisbreytingarnar sem slíkar hafi 

lækkað kostnað við miðlæga stjórnsýslu hjá Reykjavíkurborg árin 2005, 2008 og 

2011.“97 

 

Júlíus Vífill segir niðurstöðu úttektarnefndarinnar renna stoðum undir gagnrýni 

minnihlutans í borgarstjórn. Hann lýsir þessu með eftirfarandi hætti: 

Þessu er ágætlega lýst í riti úttektarnefndarinnar þar sem farið er 
yfir þessar stjórnkerfisbreytingar sem að gerðar voru. Ég held að 
þær hafi verið fjórar á síðasta kjörtímabili sem er auðvitað algjört 
met. Þessar breytingar voru oft gerðar í litlu samráði við aðra 
starfsmenn borgarinnar og yfirleitt gerðar til þess klára þetta vesen 
í Ráðhúsinu eða til þess að stækka svið, að mér fannst óþarflega 
mikið. Við gagnrýndum þessar kerfisbreytingar vegna þess að 
þessar breytingar virðast ekki hafa verið gerðar til þess bæta 

                                                
97 Reykjavíkurborg, Skýrsla úttektarnefndar um stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
(Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2013), 58. 
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þjónustuna eða né heldur til að spara. Það verður ekki séð hver 
tilgangurinn var með breytingunum.98 

 
Jón Gnarr er ósammála túlkun Júlíusar Vífils að stjórnkerfisbreytingar í tíð Besta 

flokksins og Samfylkingarinnar séu sérstaklega gagnrýndar í skýrslu 

úttektarnefndarinnar. Aðspurður um niðurstöðu úttektarnefndarinnar svarar Jón: 

Þessi úttekt spannar alveg til ársins 2000 og við erum u.þ.b. ár af 
þeim tíma. Ef einhver er að skilja skýrsluna þannig, þá er hann 
ekki að skilja skýrsluna. ... Þetta er dulin meinsemd í stjórnkerfi. 
Þegar það eru svona tíð meirihlutaskipti þá er verið að skipta út 
gríðarlega mikið af fólki; þegar að nýr meirihluti skiptir um 
stefnu, hættir verkefnum og byrjar á öðrum, og svo er verið að 
skipta um fólk í ráðum og nefndum. Það er mikill falinn kostnaður 
í þessu sem kemur hvergi fram.  

Í Reykjavík var í mjög langan tíma pólitískt kaós. Segi það hreint 
út. Þetta verður að kallast niðurlægingartími í sögu borgarinnar og 
ég held að það tímabil sé helsta ástæðan fyrir því að Besti 
flokkurinn varð til og var kosinn vegna þess að fólk var algjörlega 
fullsatt af þessu ástandi og það er náttúrulega 
stjórnkerfisbreytingar, meirihlutaskipti, nýir borgarstjórar og allt 
það.99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
98 Júlíus Vífill Ingvarsson, viðtal tekið af höfundi, 5. desember 2014. 
99 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi, 9. desember 2014. 
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8. Erfið byrjun Jóns Gnarr sem borgarstjóri 
Strax frá fyrsta degi í stjórnartíð Jóns Gnarr sem borgarstjóra var ljóst að hann og 

meirihluti hans þyrfti að takast á við stór og erfið verkefni. Skuldastaða 

Reykjavíkurborgar var slæm en jafnframt erfði nýr meirihluti Besta flokksins og 

Samfylkingar erfið mál frá fyrri meirihlutum. Má þar meðal annars nefna 

skólasameiningar, slæm fjárhagsstaða Orkuveitu Reykjavíkur, niðurskurður hjá 

tónlistarskólum o.fl. verkefni. Þessi verkefni reyndu mjög á borgarfulltrúa Besta 

flokksins sem voru nýliðar í stjórnmálum og voru ennþá að koma sér inn í starfið. 

Regína Ásvaldsdóttir, fyrrverandi skrifstofustjóri borgarstjóra, lýsir þessu með 

eftirfarandi hætti: 

Honum [Jóni] færist mikið í fang að vera í forsvari fyrir 
skólasameiningar sem var ekki mál sem hafði verið þroskað 
nægilega vel og hefði þurft að gerast kannski ári síðar. ... Jón vék 
sér ekki undan þessari stefnu og fór t.d. á mjög erfiða fundi í 
hverfunum þar sem það var barið á honum fyrir skólasameiningar. 
... Síðan er það Orkuveitan sem tekur gríðarlega mikinn tíma og 
athygli. ... Á sama tíma voru deilur við tónlistarskólanna, auk þess 
sem þau eru að setja sig inn í ný verkefni undir harðri gagnrýni 
minnihlutans. Ég myndi segja að þetta fyrsta ár hafi verið 
gríðarlega erfitt og þetta reyndi ofboðslega mikið á okkur öll. En 
ekki síst reyndi þetta á þau sem voru ný í pólitíkinni.100  

Jón segir að staða Reykjavíkurborgar hafi verið gríðarlega slæm þegar hann tók við 

stjórnartaumunum í Ráðhúsi Reykjavíkur. Hann viðurkennir að fyrsta árið hafi reynt 

verulega á sig og félaga sína í Besta flokknum. „Til þess að geta mætt fólki og útskýrt 

hvers vegna við værum að sameina skóla þá varð ég að skilja þetta sjálfur. Þarna tóku 

við alveg gríðarlega erfiðir málaflokkar,“ segir Jón Gnarr.  

 

8.1 Slæm staða Orkuveitu Reykjavíkur 
Eitt af brýnustu verkefnum meirihluta Besta flokksins og Samfylkingar var að takast á 

við slæma skuldastöðu Orkuveitu Reykjavíkur. Meirihlutinn ákvað að gera róttækar 

breytingar á yfirstjórn fyrirtækisins, þ.á m. að skipta um forstjóra og fjármálastjóra. 

„Öll teikn voru á lofti um að verulega skorti á að æðstu stjórnendur gerðu sér fulla 

grein fyrir alvarlegri stöðu fyrirtækisins og það sem verra var – hefðu einhverja 

hugmynd um hvernig stýra ætti fyrirtækinu út úr vandanum. Þótti því ástæða til að 

                                                
100 Regína Ásvaldsdóttir, viðtal tekið af höfundi á Akranesi, 2. desember 2014. 
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endurnýja forystu hjá fyrirtækinu,“ sagði Jón Gnarr borgarstjóri á aukafundi 

borgarstjórnar um málefni OR þann 31. mars árið 2011. Samþykkt var með öllum 

greiddum atkvæðum á borgarstjórnarfundi í lok mars 2011 að gera óháða úttekt á 

stöðu og rekstri Orkuveitu Reykjavíkur (OR). 101 Niðurstaða þeirrar úttektar var á þá 

leið að „þá fjárhagserfiðleika sem Orkuveita Reykjavíkur hefur þurft að glíma við á 

síðastliðnum árum má að miklu leyti rekja til mikilla fjárfestinga og fjárfrekra 

framkvæmda á skömmum tíma, hárra arðgreiðslna og tregðu eigenda til að hækka 

gjaldskrár í samræmi við verðlagsþróun, auk gríðarlegs gengistaps,“ kemur fram í 

inngangi úttektarinnar.102  

Jón segir að vandi OR hafi verið slíkur að hann hafi ekki séð með hvaða hætti 

ætti að vera hægt að bjarga fyrirtækinu. Það myndi hafa stórkostleg áhrif á 

Reykjavíkurborg og óttaðist Jón það versta þegar björgun OR hófst snemma á 

kjörtímabilinu. 

Það var í rauninni öllum ljóst sem að skoðuðu þetta mál að var það 
stórslys í uppsiglingu. Staða Orkuveitunnar hafði alveg ofboðslega 
víðtæk áhrif á stjórnkerfi Reykjavíkur og ég t.d. tók ákvörðun að 
OR hætti að greiða arð til Reykjavíkur. Bara með því þá misstum 
við milljarð af tekjum en mér og því fólki, sem ég treysti og hafði 
vit á svona málum, fannst ekki eðlilegt að fyrirtæki í þessari stöðu 
væri að greiða arð. Því hefði átt að vera löngu hætt. Þetta var bara 
ekki eðlilegt. 

Jón viðurkennir fúslega að hann hafi lagt mikið traust til embættismanna borgarinnar 

við að finna lausn á vandamálum OR. Teymi var myndað og sett var saman 

aðgerðaráætlun um björgun OR sem kallast Planið og var sett á laggirnar í lok vetrar 

2011. Um er að ræða sex ára áætlun til að skjóta sterkari stoðum undir rekstur og 

starfsemi fyrirtækisins sem var í mikilli fjárþörf til að takast á við skuldbindingar á 

lánum. Staða OR veiktist mjög í kjölfar efnahagshrunsins vegna veikrar stöðu 

íslensku krónunnar. Planið hefur verið afskaplega farsælt í fram kom í ársreikningi 

OR fyrir árið 2013 að nú þegar gildistími Plansins er hálfnaður hefur tekist að ná 

tilbaka 42 milljarða af þeim 51 milljarði sem ráðstafanirnar áttu að skila í heild.103 Í 

desember árið 2014 kom fram í tilkynningu að lánshæfisfyrirtækið Moody‘s hafi 
                                                
101 Kjartan Kjartansson, „Óháð úttekt á OR,“ mbl.is, 1. apríl 2011. 
http://www.mbl.is/mm/mogginn/blad_dagsins/bl_grein.html?grein_id=1373208 (sótt 27. desember 
2014). 
102 Gísli Freyr Valdórsson, „ OR skýrsla: Orkuveitan rekin eins og einkafyrirtæki,“ Viðskiptablaðið, 
http://www.vidskiptabladid.is/frettir/77045/ (sótt 27. desember 2014).  
103 Orkuveita Reykjavíkur, „Traustur rekstur og sterkari fjárhagur,“ http://www.or.is/um-or/frettir-og-
tilkynningar/traustur-rekstur-og-sterkari-fjarhagur (sótt 27. desember) 
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breytt horfum í mati þess á lánshæfi OR úr stöðugum í jákvæðar. Helsti rökstuðningur 

Moody‘s fyrir einkunnagjöfinni er staðfesta stjórnenda Orkuveitunnar við framgang 

Plansins, þar sem öllum markmiðum hafi verið náð og gott betur; tekjur hafi aukist, 

kostnaður lækkað og sala eigna skilað tilsettum tekjum.104  

Staða Reykjavíkurborgar var gríðarlega slæm. Ég er fullviss um 
það að eftir á að Reykjavík hefði getað farið svipaða leið og 
Detroit ef ekkert hefði verið að gert. Reykjavík hefði getað orðið 
gjaldþrota út af Orkuveitu Reykjavíkur.105  

Jón segir að Planið sé aðgerðaráætlun á heimsmælikvarða og hafi verið lykilinn að 

því að snúa við stöðu OR. Hann hrósar þeim starfsmönnum og embættismönnum sem 

komu að þessari aðgerðaráætlun í hásterkt. Um sinn þátt í aðgerðinni segir Jón að 

hann hafi ákveðið að gera það sem kannski of fáir stjórnmálamenn gera – hlusta á 

fagfólk og embættismenn borgarinnar: 

Við hlustuðum á og tókum mark á faglegri ráðgjöf sem hefur verið 
það sem rannsóknarskýrslu Alþingis kallaði mein í íslenskum 
stjórnmálum; að ekki væri hlustað á faglega ráðgjöf heldur væru 
menn eins og t.d. Júlíus Vífill að taka ákvarðarnir um hluti sem 
þeir hafa ekki mikið vit á og jafnvel oft gegn ráðleggingum 
fagfólks. Í mínum huga þá eru það gamaldags stjórnmál og léleg 
stjórnsýsla. Nútímaleg stjórnsýsla byggir á fagmennsku, menntun 
og reynslu. Þar sem stjórnmálamenn eru ekki með óþarfa afskipti 
af daglegum rekstri og þeirra hlutverk er fyrst fremst stefnumótun 
og svo eftirlit með að stefnunni sé fylgt. ... Sem borgarstjóri í 
Reykjavík þá er ég auðvitað ábyrgur gagnvart íbúum Reykjavíkur. 
Ég vel þá aðferð sem að mér finnst réttust og síðan tek ég ábyrgð á 
því ef það gengur illa og líka hrósið ef það gengur vel.106 

8.2 Ný nálgun á borgarstjóraembættinu 

Eins og farið er yfir í sjöunda kafla um stjórnkerfisbreytingar þá kom umfangsmikið 

starf og hlutverk borgarstjóra Jóni Gnarr nokkuð í opna skjöldu. Regína Ásvaldsdóttir, 

fyrrverandi skrifstofustjóri borgarstjóra, segir að Jón hafi nálgast starf borgarstjóra 

með nokkuð öðrum hætti en t.d. Dagur B. Eggertsson og Hanna Birna Kristjánsdóttir 

sem Regína starfaði einnig við hlið á tíma sínum hjá Reykjavíkurborg. Dagur og 

Hanna Birna höfðu um árabil starfað sem borgarfulltrúar áður en þau tók við embætti 

                                                
104 Orkuveita Reykjavíkur, „Lánshæfi Orkuveitunnar styrkist að mati Moody‘s,“ http://www.or.is/um-
or/frettir-og-tilkynningar/lanshaefi-orkuveitunnar-styrkist-ad-mati-moodys (sótt 27. desember 2014). 
105 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember 2014. 
106 S.h. 
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borgarstjóra og höfðu því mikla þekkingu og reynslu á starfi stjórnsýslu 

Reykjavíkurborgar. „Hanna Birna mjög mikill framkvæmdastjóri og var í öllum 

þessum þremur hlutverkum. Það var engin spurning að hún stýrði stjórnsýslunni. Ég 

fékk þó töluvert umboð frá henni en ég myndi segja að hún hafi verið á fullu í öllu,“ 

segir Regína sem telur að Dagur stýri Reykjavíkurborg nú með svipuðum hætti og 

Hanna Birna gerði. „Þau tvö eru með margra ára reynslu í stjórnsýslunni sem 

pólitíkusar inni í borgarkerfinu áður en þau taka við þessu starfi. Það er ólíku saman 

að jafna.“ 

Regína segir að Jón hafi á fyrstu mánuðunum verið að læra inn á starf 

borgarstjóra og sótt sér liðsauka hjá embættismönnum borgarinnar til að sinna 

starfinu. Það er fullkomlega eðlilegt að mati Regínu þegar um óreyndan einstakling sé 

að ræða í starfi borgarstjóra sem sé mjög krefjandi. Regína svarar þeirri spurningu 

neitandi hvort að Jón hafi afsalað sér völdum til embættismanna með 

stjórnkerfisbreytingunum:  

Það var ekkert óeðlilegt að hann þyrfti meiri tíma í ákveðna 
pólitíska forystu af því að þetta embætti er þríþætt. Embætti 
skiptist í pólitíska forystu, framkvæmdastjórn og stýra borginni út 
á við. Það var ósköp eðlilegt að hann þyrfti meiri tíma til að fóta 
sig í framkvæmdastjórahlutverkinu. ... Kjósendur hljóta að sjá 
þegar þeir eru að velja hvort þeir eru að velja reynslumikinn aðila 
úr stjórnsýslunni eða einhvern nýjan sem kemur með nýja 
nálgun.107 

Regína starfaði um árabil hjá Reykjavíkurborg. Hún lét af störfum árið 2011 og 

starfar í dag sem bæjarstjóri á Akranesi. Hún segir að hver og einn borgarstjóri hafi 

sinn stíl og móti embættið. Spurð að því hvort að reyndir stjórnmálamenn séu hæfari 

til að gegna starfi borgarstjóra svarar Regína að það fari eftir því hvernig einstaklingar 

nálgist starfið. Hægt sé að fara þá leið líkt og Jón gerði að fá einhvern úr stjórnsýslu 

borgarinnar til liðs við sig. „Það var enginn kostnaðarauki í tilfelli Jóns. Ef þú gefur 

stjórnanda innan stjórnsýslunnar skýrt umboð án þess að það sé kostnaðarauki fyrir 

kerfið þá finnst mér það í lagi,“ segir Regína. Hún veltir upp þeirri hugmynd hvort að 

tímabært sé að breyta embætti borgarstjóra og ráða við hlið hans framkvæmdastjóra 

sem sjái um daglegan rekstur borgarinnar. 

 

                                                
107 Regína Ásvaldsdóttir, viðtal tekið af höfundi á Akranesi, 2. desember 2014. 
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Stundum velti ég því fyrir mér hvort stjórnsýslan ætti ekki að vera 
þannig uppbyggð, vegna þess að starf borgarstjóra er mjög 
krefjandi, hvort það væri ekki skynsamlegra að vera hreinlega með 
pólitískan forystumann og svo framkvæmdastjóra borgarinnar. 
Mér finnst ekki að það eigi að fara með svona stöðu í almennt 
hæfnismat. Þú átt að hafa leyfi til þess að ráða einhvern í þetta 
starf í þau fjögur ár sem þú ert við stjórnvölinn. Auðvitað mætti 
segja að borgarritarastaðan væri einhvers konar vísir að þessu 
starfi. Mér finnst þetta umhugsunarvert og samskonar kerfi hefur 
gefið góða raun í Noregi. Í sveitarfélögum í Noregi sem eru á 
stærð við Reykjavík þá ertu með ráðinn framkvæmdastjóra og þar 
ræður pólitíkin sinn mann inn.108 

Regína starfaði ásamt Jóni Gnarr í um eitt og hálft ár. Hún segir að hann hafi vaxið í 

starfi borgarstjóra eftir erfitt fyrsta ár. „Jón var ekki að vaða út í neina vitleysu. Hann 

áttaði sig fljótlega hvernig stjórnsýslan virkaði og það var hægt að eiga samtal við 

hann. Hann ígrundaði ákvarðanir og leitaði ráða. Hann hafði enga þörf til að þykjast 

kunna eitthvað sem hann kunni ekki.“ 

Ellý Katrín tekur í svipaðan streng. Hún segir samstarf sitt við Jón Gnarr gott og 

að andrúmsloftið í ráðhúsinu hafi verið jákvætt í hans stjórnartíð.  

Jón nálgast fólk á persónulegum nótum, var opinn sjálfur og ég tel 
mig geta fullyrt að hans næstu undirmönnum hafi liðið vel að 
vinna með honum. ... Ég var mjög meðvituð um það á þessum 
tíma að þetta væri alveg sérstakur tími. Best er að vinna með fólki 
sem segir hug sinn, þannig ríkir traust. ... Ég kunni mjög vel við 
það.109 

8.3 Persónulegir erfiðleikar 
Jón Gnarr er fús til þess að viðurkenna fyrstu tvö árin í embætti borgarstjóra hafi verið 

erfið og reynt á. Jón segir að starfið sjálft hafi sér þótt gríðarlega spennandi. Hann hafi 

hins vegar verið í embætti á einum erfiðasta tíma í sögu Reykjavíkurborgar; tímabil í 

kjölfar efnahagshruns. Það hafi reynt á. „Það sem var kannski mest þreytandi eða 

lýjandi var á þessum pólitíska vettvangi. Ég er borgarstjóri á gríðarlega erfiðum 

tímum. Tekjur borgarinnar dragast saman og á sama tíma hafa aldrei fleiri verið á 

fjárhagsaðstoð og félagslegum vandamálum fjölgar,“ segir Jón. Þess að auki glímdi 

Jón einnig við persónulega erfiðleika sem voru þess valdandi að hann íhugaði að 

hætta sem borgarstjóri. Hann lýsir þessu með eftirfarandi hætti. 

                                                
108 Regína Ásvaldsdóttir, viðtal tekið af höfundi á Akranesi, 2. desember 2014. 
109 Ellý Katrín Guðmundsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 19. desember 2014. 
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Það voru skin og skúrir í þessu embætti. Í kosningabaráttunni dó 
tengdapabbi minn og síðan þegar var búinn að vera borgarstjóri í 
nokkra mánuði þá dó mamma mín sem var mér gríðarlega mikið 
áfall. Mamma dó á jóladag og þá var nýbúið að leggja fram 
fjárhagsáætlun. Strax eftir áramót hófum við að vinna eftir þessari 
áætlun. Þar voru allskonar erfiðir hlutir líkt og sameiningarnar. Á 
þeim tíma þá leið mér ekki vel. Það komu upp einhver tímabil þar 
sem ég velti því fyrir mér; er einhver leið til að komast út úr 
þessu? Er þetta þess virði að vera að standa að þessu? Hvað er ég 
að reyna að gera og sanna? Þetta var erfiðast fyrstu tvö árin en 
síðan seinni tvö árin var þetta mér auðveldara. Ég held að það hafi 
aðallega verið þetta persónulega. 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
110 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember. 
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9. Var Jón Gnarr borgarstjóri Reykjavíkur? 
Í opinberri umræðu er því oft haldið fram að Jón Gnarr hafi ekki verið raunverulegur 

borgarstjóri Reykjavíkur á árunum 2010 til 2014. Júlíus Vífill Ingvarsson, 

borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, er einn þeirra sem halda því fullum fetum fram að 

Dagur B. Eggertsson, oddviti borgarstjórnarflokks Samfylkingarinnar og formaður 

borgarráðs á þessu tímabili, hafi í raun og veru hafi stýrt borginni á bakvið tjöldin þó 

Jón Gnarr hafi borið titil borgarstjóra. Jón hafi aðeins gengt hlutverki pólitísks 

leiðtoga Besta flokksins og verið opinber aðili Reykjavíkurborgar út á við. Þessa 

fullyrðingu má rekja til haustsins 2010 þegar meirihluti Besta flokksins og 

Samfylkingar skipaði skrifstofustjóra borgarinnar sem staðgengil borgarstjóra. Ári 

síðar var embætti borgarritara endurstofnað eins og rakið hefur verið. 

Strax í október 2010 – um fimm mánuðum eftir að Jón tók við embætti 

borgarstjóra fór að bera á þessum fullyrðingum um að Jón væri í raun og veru ekki 

borgarstjóri Reykjavíkur. Fjölmiðlar gripu málið á lofti og Jón jafnframt gagnrýndur 

fyrir að svara ekki spurningum fjölmiðla beint, heldur skýla sér á bak við 

vanþekkingu á málefnum. Með skömmu millibili var Dagur B. Eggertsson tvívegis 

spurður út í málið í fjölmiðlum. Í útvarpsþættinum á Sprengisandi þann 31. október 

árið 2010 sagði Dagur að þrátt fyrir að að skrifstofustjóri borgarinnar hafi verið 

skipaður staðgengill borgarstjóra sé raun ekkert breytt. Jón sé áfram æðsti yfirmaður 

allra starfsmanna borgarinnar og það hvernig hann hagar verkum undirmanna sinna 

breytir því ekki. Dagur hrósaði jafnframt Jóni fyrir að viðurkenna þegar hann vissi 

ekki eitthvað. „Þetta er einfaldlega merki um nýjan stíl. Jón veit heilmargt þó hann 

viti ekki alltaf nákvæmlega það sem fréttamenn spyrja um hverju sinni. Í stað þess að 

grípa í klisjur þá segir Jón einfaldlega hlutina eins og þeir eru. Við stjórnmálamenn 

getum lært mikið af Jóni með því að vera ekki alltaf að pakka hlutunum inn og leika 

einhverja hetjustjórnmálamenn sem allt vita. Veruleikinn er bara ekki þannig.“111 

Nokkrum dögum síðar mætti Dagur í viðtal í Íslandi í dag á Stöð 2 og var 

kynntur til leiks í þáttinn sem „hinn raunverulegi borgarstjóri Reykjavíkur“. Dagur 

var snöggur að svara fyrir það: „Jón er borgarstjóri og hann stendur sig mjög vel, en 

þetta er líka hópvinna. Við erum ekki bara ein í Samfylkingunni og Besta flokknum 

að stjórna. Við gerum það með stórum hópi harðsnúinna starfsmanna 

                                                
111 Pressan, „Dagur: Jón Gnarr er ekkert hættur að vera borgarstjóri - Er bara ekki að reyna að vera 
hetja,“ pressan.is, 31. október 2010. http://pressan.is/m/Article.aspx?catID=6&ArtId=26350 (sótt 28. 
desember 2014).  
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Reykjavíkurborgar og síðan viljum við líka vinna með þeim sem eru í hinum 

flokkunum.“112 

Gagnrýnin á störf Jóns sem borgarstjóra kom einkum frá sjálfstæðismönnum. 

Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi telur að Jón hafi vanrækt starf sitt sem 

borgarstjóri. 

Ég held að Jón hafi sinnt borgarstjórastarfinu eins og hann vildi. 
Jón Gnarr er auðvitað listamaður, mikilhæfur og greindur maður 
sem sér hlutina oft með skemmtilegum og áhugaverðum hætti. 
Þarna var hann kominn á stað sem að krafðist einbeitingar og setja 
sig inn í störf sem snérust ekki beint um hann sjálfan heldur um 
hag annarra. Ég held að það hafi reynst honum of flókið að gera 
það. Það voru vonbrigði að með því fyrsta sem gert er í upphafi 
þessa kjörtímabils var að breyta stjórnkerfi borgarinnar til þess að 
Jón Gnarr þyrfti ekki að takast á við þau daglegu störf sem 
borgarstjóri hefur alltaf tekist á við.  

Honum óx þetta í augum og sá að hann var ekki að höndla starfið. 
Hann hafði aldrei staðið í stjórnunarstöðu og þetta kemur honum 
algjörlega í opna skjöldu þó hann hafi boðið sig fram í þetta. Hann 
hlýtur að hafa gert sér grein fyrir að hann gat ekki sinnt starfinu 
með sama hætti og aðrir höfðu gert fram til þessa. Þess vegna var 
stjórnkerfinu breytt. Þannig stendur það ennþá. Það kemur svolítið 
á óvart að Dagur skuli ekki hafa breytt því aftur.113 

 
Eins og fram hefur komið viðurkennir Jón fúslega að hann hafi leitað stíft í ráðgjöf frá 

embættismönnum borgarinnar og falið þeim meiri ábyrgð en þeir höfðu í tíð fyrri 

meirihluta. Hann þvertekur þó fyrir að hafa afsalað sér völdum til embættismanna. 

Ég afsalaði mér ekki völdum. Það er svo margt dulið í þessu sem 
kemur aldrei fram og stjórnmálamenn skrifa stundum umboð um 
að tiltekinn embættismaður hafi leyfi til að undirrita skjöl í þeirra 
nafni. Þetta kemur svo aldrei opinberlega fram. Það gerði ég ekki. 
Það fannst mér ekki eðlilegt. Ef ég er að fara taka einhverjar 
umdeildar ákvarðanir þá finnst mér engin ástæða til að fela það 
fyrir fólki. 114 

Regína segir að Jón hafi virt vel mörkin á milli embættismanna og kjörinna fulltrúa og 

hann hafi ekki látið embættismennina vinna alla vinnuna fyrir sig.  

                                                
112 Magnús Már Guðmundsson, „Samstarfið gengur vel,“ Vísir, 7. nóvember 2010. 
http://www.visir.is/samstarfid-gengur-vel/article/2010874078293 (sótt 28. desember 2014). 
113 Júlíus Vífill Ingvarsson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 5. desember 2014. 
114 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember 2014. 
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Ég er ekki hlynnt því að embættismenn eigi að ráða öllu vegna 
þess að fólk á rétt á að kjósa sína fulltrúa. Ef kjörnir fulltrúar eru 
með skýrt mótaða stefnu þá eigum við ekki að standa í vegi fyrir 
því. ... Það var gert grín að honum [Jóni], að hann væri að láta 
embættismennina stýra öllu en þegar maður horfir yfir ferilinn hjá 
honum þá sér maður mjög skýrt að þannig var það alls ekki. Hann 
mótaði þetta embætti á ákveðinn hátt.115 

 
Jón segir að íslensk stjórnsýsla standi á tímamótum. Framundan sé tími þar sem 

gerðar séu auknar kröfur um fagmennsku og skilvirkni sem muni hafa mikil áhrif á 

hvernig kjörnir fulltrúar hagi störfum sínum. Tími fyrirgreiðslustjórnmála sé brátt á 

enda. 

Við höfum komist upp með ákveðið verklag hér sem að öðrum 
þjóðum hefur þótt einkennilegt og varhugavert. Þetta hefur verið 
einskonar íslenska aðferðin og fyrirgreiðslupólitíkin er ákveðin 
hluti af þessu og er eitthvað sem Norðmenn skilja ekki. Eftir 
efnahagshrunið þá hrundi þetta að mörgu leyti. Nú er mjög ríkur 
vilji til þess í samfélaginu að auka fagmennsku og skilvirkni í 
stjórnsýslu. Við sjáum það í þessum könnunum sem er verið að 
gera á meðal almennings að fólk er að bera minna og minna traust 
til opinberra stofnanna sem er ömurlegt. Við þurfum að horfast í 
augu við þetta og vinna að því að gera stjórnsýsluna þannig að 
þjóðin geti treyst henni.116 

 

9.1 Var Dagur hinn raunverulegi borgarstjóri?  
Orðrómurinn um að Dagur B. Eggertsson væri í raun að stýra borginni á bakvið 

tjöldin var hávær snemma á kjörtímabilinu. Þó að hægst hafi um þá lifir orðrómurinn 

enn góðu lífi og þegar fjallað er um störf Jóns í fjölmiðlum í dag þá ber nokkuð á því í 

skrifuðum athugasemdum sú fullyrðing að Jón hafi í raun ekki verið borgarstjórinn – 

Dagur hafi stýrt borginni. Í lok síðasta árs birtist frétt á Dv.is þar sem greint var frá 

áhuga Jóns á því að fara í forsetaframboð árið 2016. Í athugasemdarkerfi við fréttina 

skrifar Guðbjartur Stefánsson: „Hver var borgarstjóri..Dagur eða Jón þegar Jón var 

hinn svokallaði Borgarstjóri...“117  

                                                
115 Regína Ásvaldsdóttir, viðtal tekið af höfundi á Akranesi, 2. desember 2014. 
116 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember 2014. 
117 Ásgeir Jónsson, „Jón Gnarr „svona, já, volgur“ fyrir forsetaframboði,“ dv.is, 27. desember 2014. 
http://www.dv.is/frettir/2014/12/27/jon-gnarr-svona-ja-volgur-fyrir-forsetaframbodi/ (sótt 29. desember 
2014). 
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Júlíus Vífill er einn þeirra sem telur að það sé augljóst að Dagur hafi tekið að sér 

aukna ábyrgð umfram starf sitt sem formaður borgarráðs. Hann hafi hlaupið í skarðið 

í þau hlutverk sem Jón höndlaði ekki, þ.e.a.s. að stýra stjórnsýslu borgarinnar. Sama á 

við um aðra embættismenn borgarinnar. 

Það er enginn vafi á því að Jón Gnarr var ekki leiðandi inn á við. 
Hann verður ekki þessi leiðtogi sem gefur skýrar línur um það 
hvert halda skal. Það var ekki að merkja neinn sérstakan vilja hjá 
Jóni Gnarr til þess að breyta þessu eða komast inn í það. Það var 
ekki það sem hann ætlaði sér. Hann er eiginlega á svipuðum stað 
þegar hann fer og þegar hann kemur. Hvað er það sem skeður þá? 
Það er auðvitað það sem búast má við og er kannski sjálfgefið, 
stjórnkerfið sem tekur yfir. Það eru þeir embættismenn sem þarna 
eru fyrir.  

Sterkir og fínir embættismenn sem að gjörþekkja rekstur 
borgarinnar. Embættismennirnir færast inn í ákvörðunartöku til 
þess að hlutirnir séu framkvæmdir og það kemur einnig fram í 
þessari úttektarskýrslu. Það sem gerist líka er að sterki pólitíski 
maðurinn verður Dagur B. Eggertsson af því að hann er formaður 
borgarráðs og sem formaður þess ráðs leggur hann upp fundi sem 
einskonar framkvæmdarstjóri Reykjavíkurborgar og er eini 
maðurinn sem eftir situr með ákveðna reynslu á þessu sviði. Hann 
verður sá sem heldur utan um þetta en ekki borgarstjórinn.  

Það má kannski segja að það hafi verið gæfa þessa meirihluta að 
hafa sterka embættismenn og að Dagur skuli hafa verið þarna með 
þeim.118 

Jón Gnarr segir þessa umræðu ósanngjarna. Hann telur að minnihlutinn og sérstaklega 

sjálfstæðismenn hafi farið af stað með þessa fullyrðingu til að reyna að veikja stöðu 

hans sem borgarstjóri Reykjavíkur. Jón segir að hann og Dagur hafi stýrt borginni í 

góðri samvinnu. 

Þetta er svona ákveðin leið í stjórnmálum til að gera lítið úr 
pólitískum leiðtoga sem mönnum líkar ekki við með því að segja 
að hann sé ekki raunverulegur leiðtogi heldur að það sé einhver 
annar sem sjái um allt. Þetta er ákveðin leið til þess að gera fólk 
ótrúverðugt og byggja upp vantraust gagnvart fólki. Þetta er ekki 
rétt og það er ósanngjarnt að halda þessu fram.119 

Jón segir að hann hafi notað reynslu sína og vinnubrögð úr fjölmörgum 

samstarfsverkefnum við að stýra borginni. Hann nefnir þar sérstaklega hvernig unnið 

                                                
118 Júlíus Vífill Ingvarsson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 5. desember 2010. 
119 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember 2014. 
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var að framleiðslu sjónvarpsþáttanna Næturvaktin, Dagvaktin, Fangavaktin. „Ég er í 

aðalhlutverki og ef þættirnir misheppnast þá tek ég ábyrgð og svara fyrir það. Ef þetta 

slær í gegn þá fæ ég klapp á bakið,“ segir Jón. Aðspurður hvers vegna hann svaraði 

ekki fyrir þennan orðróm um störf sín sem borgarstjóri svarar Jón að honum hafi 

fundist Dagur hafa átt skilið að fá upphefð vegna þeirrar áhættu sem hann tók fyrir að 

mynda meirihluta með Besta flokknum. 

Dagur tekur mestu og stærstu pólitísku áhættuna. Það voru  margir 
sem réðu honum frá því að mynda meirihluta með okkur og 
sögðu: „Ef að þetta gengur illa þá verður þér kennt um þetta. Ef 
þetta gengur vel þá mun Jón Gnarr taka allt hrósið.“ Hann var 
auðvitað í flókinni stöðu. Það að hann hafi verið „Puppet Master“ 
á bakvið þetta allt saman það fannst mér líka kannski bara fínt og 
væri gott fyrir hann.120 

Jón segir að það hafi skipt sig miklu máli að hafa reyndan samstarfsmann í Degi B. 

Eggertssyni. Samstarfið með Samfylkingunni hafi gengið vel. 

Ég er mjög ánægður með samstarfið við Samfylkinguna og það 
komu aldrei upp nein vandamál eða deiluefni sem við gátum ekki 
leyst úr. Traustið og virðingin var mjög góð. Það hjálpaði alveg 
gríðarlega mikið að hafa reyndan mann eins og Dagur er. Svo er 
Dagur ekki bara reyndur heldur líka alveg ofboðslega greindur. 
Hann er alveg hrikalega klár og man allan andskotann. Það er 
alveg ótrúlegt. Eitthvað sem hefur komið upp áður og getur vísað í 
það sem svo er hægt að nota til hliðsjónar. Það var alveg 
gríðarlega gaman að vinna með Degi og fulltrúum Samfylkingar. 

Að mati Regínu Ásvaldsdóttur er það engin spurning að Jón Gnarr hafi verið sá 

einstaklingur sem var við stjórnvölinn. Hann hafi verið leiðtoginn og borgarstjóri 

Reykjavíkur.  

Við sátum á mánudagsmorgnum á fundi, fjögur saman: Ég, Jón, 
Björn Blöndal og Dagur og fórum yfir hlutina. ... Það var alveg á 
hreinu hver var borgarstjórinn. Jón og Dagur áttu samráð sem var 
mjög uppbyggilegt. Þetta voru góðir fundir. Það er ekki rétt sem 
hefur komið fram að Dagur hafi stýrt borginni. Hins vegar kom 
hann með mörg góð ráð og var mjög góður stuðningur líkt og 
Björn Blöndal. Það má ekki vanmeta hans störf. Þetta var mjög 
gott teymi.121 

                                                
120 S.h. 
121 Regína Ásvaldsdóttir, viðtal tekið af höfundi á Akranesi, 2. desember 2014. 
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Ellý Katrín sem tók við af Regínu sem staðgengill borgarstjóra í nýju embætti 

borgarritara tekur í svipaðan streng. Jón hafi sinnt embætti sínu vel: 

Jón var alltaf með reglulega fundi með sínum undirmönnum og 
hélt stjórnendahópnum vel saman. Hann átti í góðum samskiptum 
við alla stjórnendurna. Ég held að Dagur hafi alls ekki verið að 
stýra neinu á bakvið tjöldin en vissulega var mikill stuðningur að 
Dagur var formaður borgaráðs og var hluti af þessum meirihluta. 
... [Þ]að var mjög mikilvægt fyrir þennan hóp sem kemur 
algjörlega nýr inn að vera með reyndan mann með sér. Dagur 
skilaði klárlega mjög góðu verki á þessu kjörtímabili.122 

 

9.2 Með heiðarleika að leiðarljósi 
Jón Gnarr er einn óvenjulegasti stjórnmálamaður samtímans og hafði mikil áhrif á 

íslenskt samfélag með framboði sínu fyrir Besta flokkinn. Sé þeirri spurningu varpað 

fram hvort Jón sé stjórnandi eða leiðtogi þá hlýtur síðarnefndi valmöguleikinn að 

verða fyrir valinu. Það kemur skýrt fram þegar litið er á svör viðmælanda höfundar 

við gerð þessarar ritgerðar. Jón er einn fárra stjórnmálamanna sem viðurkenna að vita 

ekki eitthvað í opinberri umræðu. Slíkt er túlkað sem veikleiki af mörgum en Jón er 

ósammála. Hann hefur í störfum sínum og einkalífi haft heiðarleika að leiðarljósi. 

Heiðarleiki er hugrekki. Að geta sagt satt. Ég held að í flestum 
tilvikum þegar stjórnmálamenn segja ósatt eða reyna að segja ekki 
satt frá þá er það oftast vegna þess að þeir þora því ekki. 
Skítlogandi hræddir við að segja satt. Eiga ekki hugrekki til að 
segja satt og rétt frá. ... Það eru svo margir sem fara í þennan gír 
að þykjast vera með allt á hreinu og bera sig vel en svo er það 
ekkert þannig. Það er ekki raunveruleikinn. 
 
Mér hefur reynst það bara mjög haldgott í mínu lífi, hvort sem það 
er faglega eða í fjölskyldulífi að vera heiðarlegur þannig fólk viti 
öllum stundum hvar það hefur mig. ... Ég var ekkert að bregða útaf 
neinum vana með því að vera heiðarlegur í starfi borgarstjóra. Ég 
hef lagt mig fram við það mjög lengi að koma hreint fram. 

Sá sem segir satt, þó það sé erfitt, er hugrakkur. Flestir sem ljúga 
gera það vegna þess að þeir eru heiglar. Þeir eru hræddir. Þessi 
einlægni er mjög gjarnan skilgreind út frá þessari karllægu ímynd 
um hinn óskeikula leiðtoga sem tekur ákvarðanir og ber sig vel. Í 
augum þeirra sem aðhyllast þessa hugmyndafræði þá er einhver 
eins og ég, sem hefur auðmýkt og viðurkennir að hafa rangt fyrir 

                                                
122 Ellý Katrín Guðmundsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 19. desember 2014. 
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sér eða vita ekki hluti, þá er það túlkað sem veikileiki. Það fólk 
skilur það ekki sem styrkleika eða hugrekki. Horfa frekar á þetta 
sem veikan blett á stjórnandanum sem það er alls ekki. Þetta er 
mesti styrkleiki sem að manneskja getur haft.123 

 

Jón segir að hann hafi notað margt úr sínu fjölskyldulífi sem veganesti í embætti 

borgarstjóra. Sem dæmi hafi hann hugsað stöðu Orkuveitu Reykjavíkur út frá 

hefðbundnu heimilisbókhaldi áður en ráðist var í viðamiklar breytingar til að reyna að 

bjarga rekstri fyrirtækisins. Sama á við um mörg önnur störf Jóns sem borgarstjóri. 

Leiðtogastíll minn er tengdur þessari þjónandi 
forystuhugmyndafræði. Að vera auðmjúkur og ekki of ráðríkur og 
leyfa fólki að hafa sitt að segja. Það er svolítið sem ég hef lært af 
því að vera fjölskyldufaðir og foreldri. Ég á fimm börn og það 
hafa oft verið mjög heitir fjölskyldufundir og það væri mjög 
auðvelt ef ég tæki bara ákvörðun og enginn hefði neitt um það 
segja. Þægilegt fyrir mig en ekki gaman fyrir börnin. Stundum 
hafa verið hér fundir þar sem ég veit að það sem ég er að segja er 
rétt og það sem börnunum langar mun aldrei verða, en börnin 
þurfa samt að fá þá virðingu að segja það sem þeim finnst um það. 
Það hefur verið farsælt. Þessi aðferð hefur virkað vel og hvers 
vegna ætti hún ekki að virka í starfi borgarstjóra?124 

Eins og við mátti búast kom Jón Gnarr með öðruvísi viðhorf og horfði á stjórnsýslu 

Reykjavíkurborgar frá öðru sjónarhorni en kannski margir fyrirrennarar hans í starfi. 

Ellý Katrín segir að Jón hafa verið sterkur leiðtogi og þá sérstaklega meðal hópsins 

sem myndaði Besta flokkinn.  

Hann horfði mikið á stóru myndina. Jón kom oft með óvænta 
vinkla sem maður hafði ekki alveg hugsað út í sem er mjög gott 
vítamín inn í svona kerfi að það komi einhver sem sjái hlutina frá 
öðru sjónarhorni. Hann var líka mjög ærlegur, var ekkert að 
þykjast kunna allt heldur lagði mikla áherslu á að fá upplýsingar 
og ræða við fólk. Hlýr maður. 

Klárlega mjög sterkur leiðtogi síns hóps og hélt mjög þétt utan um 
hann. Svo fannst mér engin spurning að hann var borgarstjórinn 
og fannst hann vaxa mjög jafnt og þétt. ... Mér fannst stígandi í 
fjölmiðlum og hvernig fólk talaði um Jón. Mér fannst hann vaxa 
sem leiðtogi í sínu starfi eftir því sem að leið á kjörtímabilið.125 

                                                
123 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember. 
124 S.h. 
125 Ellý Katrín Guðmundsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 19. desember 2014. 
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Regína Ásvaldsdóttir segir að Jón hafi nálgast starf borgarstjóra með einföldum hætti. 

Hann hafi treysti fólki til að vinna mál en hafi einnig sýnt leiðtogaeiginleika þegar 

draga þurfti fram skýrar línur á málefnum eða rekstri borgarinnar. Regína tvö dæmi: 

Þegar það var verið að velja í nefndir eða ráða einstaklinga þá 
sagði hann stundum; „Nei – ég vil konu. Vantar ekki konu?“ Hann 
var með þessa skýru sýn. Svo var annað sem var mjög 
einkennandi fyrir Jón og eins og hann sagði sjálfur; „Ég ætla alltaf 
að segja sannleikann.“ Ef að það er ekki að vera leiðtogi þá veit ég 
ekki hvað leiðtogi er.126 

9.3 Hver var árangur Jóns Gnarr og Besta flokksins? 

Eftir erfitt kjörtímabil í borgarstjórn Reykjavíkur þar sem fjórir einstaklingar gengdu 

embætti borgarstjóra á fjögurra ára tímabili var stöðugleiki lykilatriði fyrir rekstur 

Reykjavíkurborgar. Jón Gnarr lítur sjálfur svo á að helsti árangur Besta flokksins í 

meirihlutasamstarfi sínu við Samfylkinguna hafi verið að færa Reykvíkingum 

stöðugleika á ný. Fram til ársins 2007 hafði aldrei verið skipt um meirihluta á miðju 

kjörtímabili í sögu Reykjavíkurborgar. Fáir áttu von á því að það myndi gerast 

tvívegis til viðbótar. Ellý Katrín sagði að þetta hefði auðvitað verið galið kjörtímabil. 

Rætt var um að það að þegar fyrsti meirihlutinn féll á þessu tímabili þá hafi einhvern 

veginn skapast sú stemmning að þetta væri eitthvað sem bara mætti gera, að þetta 

væri bara orðið normal.127 

Júlíus Vífill telur að Jón hafi gert margt jákvætt í starfi sínu sem borgarstjóri. 

Júlíus segir að Jón sé ákaflega viðkunnanlegur maður og kveðst bera virðingu fyrir 

honum þó þeir séu ekki á sama stað í stjórnmálum. Jón hafi nálgast starf borgarstjóra 

með allt öðrum hætti en áður hefur verið gert til þessa. 

Ég held að margir, auðvitað alls ekki allir, hafi kunnað vel við það 
að sjá svolítið nýja hlið og nýjan mann í þessum stól borgarstjóra. 
Hann var algjörlega óvenjulegur stjórnmálamaður og það var 
eftirspurn eftir slíkum stjórnmálamönnum á þeim tíma og er 
kannski enn. Ég held að fyrir suma hafi þetta slökkt í ákveðinni 
spennu á milli stjórnmálanna og almennings. Hann var og er enn 
þekktur leikari og grínisti sem hjálpaði honum. Ég efast um að 
óþekktur einstaklingur hefði náð sama árangri og hann. 

Júlíus Vífill telur að Jóni hafi ekki farnast vel í stjórnun borgarinnar og lýsir því með 

eftirfarandi hætti: 
                                                
126 Regína Ásvaldsdóttir, viðtal tekið af höfundi á Akranesi, 2. desember 2014. 
127 Ellý Katrín Guðmundsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 19. desember 2014. 
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Í því sem hann vildi gera, t.d. að fara á opna viðburði sem 
borgarstjóri, þar stóð hann sig vel og gerði það með þeim hætti 
sem hann sjálfur vildi gera. Það naut vinsælda hjá mjög mörgum. 
Ef ég á að líta á störf hans í heild sinni þá náttúrulega skorti þann 
þátt þessa embættis sem að lítur að stjórn borgarinnar.  

Ef horft er á A-hluta ársreikninga í rekstri borgarinnar þá er þeim 
hluta á tíma Jóns sem borgarstjóra skilað með neikvæðri 
niðurstöðu allan tímann en svo var ekki farið í fyrri meirihluta. 
Nettóskuldir aukast um 115% á þessum tíma. Jón var veikur 
stjórnmálaleiðtogi, gerði ekki skýrar línur sem rekstrarlegur 
leiðtogi þar sem embættismenn tóku yfir starfsskyldur hans. Það er 
enginn sem tekur á rekstrinum á þessum tíma. ... Slík stjórnun, 
eins og var á síðasta kjörtímabili, gengur auðvitað ekki upp.128 

Jón telur sjálfur að hann og Besti flokkurinn hafi náð frábærum árangri í borginni. 

Hann nefnir að það hafi verið sérstaklega mikilvægt að fá inn nýjan hóp af fólki sem 

var ekki með neinn „farangur“ í umræðunni um erfið mál eða hagsmuni. Þetta á 

sérstaklega við um málefni Orkuveitu Reykjavíkur. Um frammistöðu Besta flokksins í 

borginni segir Jón: 

Mér fannst þessi meirihluti ná hreint ótrúlegum árangri. … Ég var 
réttur maður á réttum tíma. Þetta var eitthvað sem 
samfélagsmeðvitundin áttaði sig á. ... Ég upplifði mig svolítið eins 
og þegar utanaðkomandi aðilar koma inn í „Dysfunctional 
fjölskyldu“ til þess að hjálpa fólki að geta treyst hvort öðru og tala 
saman. Þannig fannst mér Besti flokkurinn vera. Við vorum 
inngrip. ... Annað sem við gerðum líka er að við jukum mjög 
samstarf og sköpuðum pólitískan stöðugleika í Reykjavík í fyrsta 
sinn í langan tíma. Það var búin að vera pólitískur óstöðugleiki þar 
sem fólk gat ekki komið sér saman um neitt. Við bjuggum til 
stöðugleika þar sem hægt var að vinna að brýnum málum líkt og 
aðalskipulag Reykjavíkur. Það er líklega veigamesta verkefni sem 
hver borg hefur, aðalskipulag sem er gildandi og virkt. Það er eitt 
af afrekum okkar. 

Jón viðurkennir að hann hafi verið sífellt meira að breytast í stjórnmálamann eftir því 

sem að leið á kjörtímabilið. Hann kveðst vera ágætur í slíku hlutverki. Um 

frammistöðu sína sem borgarstjóri segir Jón: 

Ég stóð mig alveg gríðarlega vel. Ég er líklega einn af albestu 
borgarstjórum Reykjavíkur. Mér tókst að stýra þessum flóknu og 
erfiðu þáttum starfsins sem eru aðallega fjármál og mannaforráð 

                                                
128 Júlíus Vífill Ingvarsson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 5. desember 2014. 
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og síðan þessari ímynd um að vera sameiningartákn og andlit 
borgarinnar. Mér fannst ég ráða mjög vel við það allt saman.129 

Ellý Katrín telur að Jón hafi staðið sig vel í embætti borgarstjóra og sérstaklega þegar 

litið sé til þeirra aðstæðna sem uppi voru þegar hann hóf embættistíð sína. Hann hafi 

náð til viðkvæmra hópa vegna þess hversu opinskár hann er um erfiðleika sína í æsku. 

Margir hafi því fundið samleið með Jóni. Ellý segir að Jón hafi að sumu leyti þurft 

meiri stuðning í starfi sínu sem borgarstjóri en Dagur B. Eggertsson þurfi í dag. Þeir 

séu hins vegar mjög ólíkir einstaklingar og komi úr ólíkum áttum. 

Mér fannst gott að heyra það þegar ég kom inn að Jón vildi treysta 
fagfólki og vildi vinna þannig að ákvarðanir væru faglegar. Dagur 
er mjög öflugur borgarstjóri. Hann kemur allt öðruvísi inn í 
embættið en Jón. Dagur er búinn að vera formaður borgarráðs í 
heilt kjörtímabil á undan og hefur lýst því í fjölmiðlum að sá tími 
gaf honum mikið tækifæri til að vaxa. Hann kemur inn nokkuð 
fullþroskaður inn í starfið. Það er erfitt að bera Dag og Jón 
saman.130 

Regína er sammála Ellý Katrínu að því leyti að Jón Gnarr hafi náð til annarra hópa en 

fyrirrennarar hans í starfi borgarstjóra og þá sérstaklega hópa sem hafa átt erfitt 

uppdráttar í íslensku samfélagi. 

Ég held að margir hafi upplifað ákveðið öryggi í því að vera með 
borgarstjóra sem af heilum hug, ekki neinni yfirborðskennd heldur 
heilum hug og einlægni, bar hag þeirra hópa sem hafa svolítið 
orðið út undan í samfélaginu fyrir brjósti. Við getum þar tekið 
samkynhneigða sem dæmi. 

Regína segir að Jón hafi bætt umræðuhefðina innan borgarstjórnar og eflt samstarf. 

Það hafi haft jákvæð áhrif og einnig á líðan starfsmanna Reykjavíkurborgar. 

Að fylgjast með þessari orðræðu, að fara aldrei í manninn, hann 
gerði það kannski í kosningabaráttunni en gerði það ekki sem 
borgarstjóri, þá tóku þau upp mjög skýra sýn að fara ekki í þessa 
leiðindaorðræðu heldur koma alltaf fram með jákvæðum hug. 
Mörgum leið betur.131 

9.4 Áhrif borgarstjóratíma Jóns Gnarr 
Áhrifa af tíma Jóns Gnarr í embætti borgarstjóra gætir víða. Í embætti borgarstjóra tók 

hann upp ýmis málefni til umræðu sem fyrri borgarstjórar höfðu ekki sett í 
                                                
129 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember 2014. 
130 Ellý Katrín Guðmundsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 19. desember 2014. 
131 Regína Ásvaldsdóttir, viðtal tekið af höfundi á Akranesi, 2. desember 2014. 
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brennidepil. Til dæmis má nefna friðarmál og mannréttindi sem voru án nokkurs vafa 

þau mál sem Jón setti á oddinn í sinni stjórnartíð. „Í orðræðunni kom hann í gegn að 

Reykjavík er þekktari en áður fyrir mannréttindi og friðarmál. Það er ekki spurning. 

Ég held að það sé meiri áhersla og meira sjálfstraust á að Reykjavík geti haft rödd á 

erlendum vettvangi. Sjálfstæða rödd. Ég held að það sitji ýmislegt eftir í embættinu 

eftir tíma Jóns,“ segir Regína Ásvaldsdóttir.132 Ellý segir að þessi tvö áherslumál lifi 

enn góðu lífi innan stjórnsýslu Reykjavíkur þó nýr borgarstjóri sé tekin við. 

Ég sjálf hugsaði meira um friðarmál og fór að átta mig á því hvað 
við Íslendingar búum að góðri auðlind. Það er auðlind að hafa frið. 
Ég lærði það af Jóni og það kviknaði ljós hjá mér. Ekkert stríð eða 
vopn. Hann talaði mikið um að hér væri lögreglan óvopnuð því 
maður tekur þessu stundum sem sjálfsögðum hlut. Þetta er auðlind 
sem Jón kynnti út á við.133 

Reykjavík fékk jafnframt talsverða kynningu á tíma Jóns í embætti borgarstjóra. 

Fjölmiðlar um allan heim fjölluðu um kosningasigur Jóns og tíma hans í embætti. 

Talsverður fjöldi fjölmiðla lagði leið sína til Íslands og segir Jón að hann hafi verið 

meðvitaður um mikilvægi þess að nýta tækifærið til að kynna Ísland og Reykjavík út 

á við í þessari fjölmiðlaumfjöllun:  

Ég hef náttúrulega unnið og lagt mikið fram við að vinna að 
ímyndarmálum Reykjavíkur, sérstaklega út fyrir land-steinana. 
Ímynd út á við er líka ímynd inn á við. Í allri þessari 
fjölmiðlaathygli sem hefur beinst að mér og Besta flokknum þá 
hef ég alltaf reynt að gera Reykjavík sýnilega í gegnum það og 
notað áhugaverða fleti á Reykjavík. Ég er gríðarlega sáttur með 
það. Ég hef vakið athygli á Reykjavík og það er alveg ljóst að ég á 
stóran hlut í þeirri athygli sem að Reykjavík hefur fengið og ekki 
síst sem áfangastaður ferðamanna.134 

Júlíus Vífill segir að Reykjavíkurborg hafi fengið mikla fjölmiðlaathygli í gegnum 

Jón Gnarr. Þau viðtöl hafi þó ekki alltaf verið á jákvæðum nótum fyrir Jón eða 

Reykjavíkurborg. 

Ýmis viðtöl sem ég sá, þar verður ekki annað séð en að fréttamenn 
hafi verið að hæðast að honum. Það er ferlega fínt fyrir blaðamann 
erlendis sem vill fá einhverja grínfrétt að fjalla um mjög sérstakan 
borgarstjóra í Reykjavík. Í öðrum tilfellum var verið að dást af 
honum sem er fínt og Reykjavíkurborg hefur notið þess. Kannski 

                                                
132 S.h. 
133 Ellý Katrín Guðmundsdóttir, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 19. desember 2014. 
134 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember 2014. 
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hefur aukinn ferðamannastraumur til Íslands og Reykjavíkur verið 
vegna umfjöllunar um Jón og Reykjavíkurborg en aðrir þættir 
vega eflaust miklu þyngra.135 

 

9.4.1 Áhrif á stjórnmál og borgarstjóraembættið 

Áhrifa af framboði Besta flokksins og borgarstjóratíð Jóns Gnarr gætir víða. Ljóst er 

að það var eftirspurn eftir öðruvísi stjórnmálamönnum í kjölfar efnahagshrunsins og 

er það helsta ástæða þess að framboð Besta flokksins hlaut brautargengi. Jón kveðst 

finna greinilega fyrir því að innkoma hans í stjórnmál hafi haft mikil áhrif á 

stjórnmálamenninguna hér á landi. 

Ég hef haft gríðarleg áhrif á pólitíkina og ég finn það alveg. Ég sé 
alveg mín áhrif og Besta flokksins á stjórnmálum. Það eru margir 
sem tala um það. Það að ég hafi gert ákveðna hluti geri öðrum 
auðveldara að gera það líka. Það tala margir um það að fólk tali 
öðruvísi - fólk leyfir sér að tala meira mannamál, að vera 
einlægara og sýna auðmýkt. Ég hef haft áhrif og finn það alveg. 

Áhrif Jóns á sjálft borgarstjóraembættið er erfitt að meta svo skömmu eftir að hann 

hætti störfum. Núverandi borgarstjóri virðist viðhalda sama stjórnkerfi í stjórnsýslu 

Reykjavíkur. Jón segist vona að gerðar verði enn frekari breytingar á embættinu þegar 

fram líða stundir. Hann lýsir því með eftirfarandi hætti: 

Ég vona að ég hafi breytt embætti borgarstjóra. ... Ég vona að við 
munum ná að endurbæta borgarstjóraembættið. Mér finnst alveg 
spurning hvort við eigum að leggja það niður og færa hlutverkin 
yfir á formenn fagráðanna. Það er svipað og gert er í 
Kaupmannahöfn og hafa þá einn Bastian bæjarfógeta sem klippir á 
borða og heldur ræður í Hörpu en hefur engin mannaforráð. Eða 
hvort við eigum að vera með borgarstjóra sem skipta þessu á milli 
sín. Þetta er að verða ansi umfangsmikið. Þetta er 130 þúsund 
manna borg og fer bara vaxandi. 

Jón kveðst vera bjartsýnn fyrir hönd íslenskra stjórnmála og stjórnsýslu. Hann er á 

þeirri skoðun að taka þurfi íslenska stjórnsýslu til endurskoðunar og þá sérstaklega að 

skýra betur og ramma hlutverk kjörinna fulltrúa sem að mati Jóns hafa eytt óþarflega 

miklum tíma í afskipti af daglegum rekstri í stað þess að rækja stefnumótunar- og 

eftirlitshlutverk sitt betur. 

                                                
135 Júlíus Vífill Ingvarsson, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 5. desember 2014. 
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Ef að við höfum hugrekki til að viðurkenna að þetta er ekki alveg 
nógu gott þá mun eitthvað gerast. Við erum ekki búin að klúðra 
öllu. ... Ég hef mikla trú á því að íslensk stjórnmál muni taka 
framförum. Ég vona að það verði hægt að brjóta upp þessa 
vinstri/hægri pólitík.  

Saga þessa lands frá landnámi eru tómar hamfarir en alltaf hefur 
þetta þokast aðeins meira áfram. Mér finnst mjög fátt fara aftur á 
bak hér. Við erum sífellt að koma okkur á óvart með hvað við 
getum verið frábær. 

Auðvitað fylgja því ýmis vandamál og erfiðleikar en við höfum 
alltaf náð að komast í gegnum það. Það er ekki eins og fólk heldur 
gjarnan fram sé alltaf vegna þess að við höfum tekið höndum 
saman og unnið saman, það er alrangt. Við höfum yfirleitt verið í 
æpandi stríði hvert við annað og þannig oft komist í gegnum þetta. 

Svo tökum allt í einu skyndistökk og Besti flokkurinn er dæmi um 
slíkt. Ég hef rosalega mikla trú á okkur sem fólki. Því fyrr sem að 
við tökum þessa stjórnsýslu svolítið í gegn, því betra.136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
136 Jón Gnarr, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 9. desember 2014. 
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10. Niðurstöður og umræða 
Jón Gnarr hefur haft mikil áhrif á íslensk stjórnmál, bæði með framboði sínu sem 

endaði með stórsigri Besta flokksins í Reykjavík, en ekki síst með óvenjulegri nálgun 

sinni á íslensk stjórnmál og stjórnsýslu sem borgarstjóri Reykjavíkur. Í upphafi 

þessarar ritgerðar er varpað fram þeirri rannsóknarspurning hvort að Jón Gnarr hafi í 

raun verið borgarstjóri Reykjavíkur? Niðurstöður af viðtölum við fjóra einstaklinga, 

sem voru í lykilhlutverkum innan stjórnsýslu Reykjavíkur á þessu tímabili, benda til 

að svo hafi sannarlega verið. Jón greinir frá því sjálfur að umfang starf borgarstjóra 

hafi komið sér í opna skjöldu. Hann gerði sér fljótlega grein fyrir að starfið, í þeirri 

mynd sem það var er hann tók við embætti, myndi reynast honum ofviða. 

Reynsluleysi og takmörkuð þekking á íslenskri stjórnsýslu gerði honum erfitt um vik. 

Þær stjórnkerfisbreytingar sem gerðar voru snemma á kjörtímabilinu voru að hluta til 

gerðar til að mæta óskum Jóns um hjálp við að sinna embættinu. Skrifstofustjóri 

borgarstjóra var gerður að staðgengli borgarstjóra, fékk aukna ábyrgð og völd. Hin 

pólitíska ábyrgð hvíldi hins vegar áfram á herðum Jóns Gnarr. 

Starfslýsing á embætti borgarstjóra er nokkuð opin. Hefð hefur skapast fyrir því 

að þeir einstaklingar sem sinna embætti borgarstjóra móti embættið á sinn eigin hátt. Í 

skýrslu úttektarnefndar borgarstjórnar á stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 

kemur fram gagnrýni að þeir einstaklingar sem hafa gengt starfi borgarstjóri leggi 

mismikið til þriggja meginhlutverka borgarstjóra, og sérstaklega það sem snýr að 

starfi hans sem framkvæmdastjóri Reykjavíkurborgar. Það sé óheppilegt að litið sé 

svo á að það sé að einhverju leyti valkvætt með hvaða hætti æðsti embættismaður 

borgarinnar hagi að því verkefni. Líklega er þessari gagnrýni að hluta beint til hvernig 

Jón Gnarr hagaði störfum sínum í embætti borgarstjóra. Hann er þó alls ekki fyrsti 

borgarstjórinn til að móta starf borgarstjóra í samræmi við styrkleika sína og 

veikleika. Jón Gnarr tekur við embætti borgarstjóra af Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, 

atvinnustjórnmálamanni sem hefur afburðarþekkingu á rekstri og stjórnsýslu 

Reykjavíkurborgar. Annar atvinnustjórnmálamaður, Dagur B. Eggertsson, tekur svo 

við af Jóni. Líkt og Regína Ásvaldsdóttir, fyrrverandi skrifstofustjóri borgarstjóra, 

bendir á þá er ólíku saman að jafna. Veikleikar Jóns sem borgarstjóri lágu fyrst og 

fremst í þekkingar- og reynsluleysi á stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og umfangi 

embættisins. Til að brúa bilið leitaði Jón stíft í stjórnendur og embættismenn 
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Reykjavíkurborga eftir faglegri ráðgjöf. Það er ber vott um sterkan leiðtoga sem ber 

veikleika sína á torg og óska eftir hjálp til að geta sinnt starfi sínu betur.  

Styrkleikar Jóns lágu tvímælalaust í opinberum störfum fyrir Reykjavíkurborg. 

Aldrei hefur embætti borgarstjóra fengið jafn mikla athygli og í borgarstjóratíð Jóns 

Gnarr. Erlendir fjölmiðlar sýndu Jóni mikinn áhuga sem hefur reynst ágæt 

landkynning fyrir Ísland. Þó umfjöllun um Jón væri oft á léttum nótum þá sló hann 

líka á alvarlega strengi og varpaði fram hugmyndum sínum um friðarmál og 

mannréttindi. Fram kemur í viðtali við Ellý Katrínu Guðmundsdóttur, borgarritara, að 

þau máli lifi enn góðu lífi í borgarkerfi Reykjavíkurborgar og fái nú meiri sess en 

áður. Áhrif Jóns gæta enn innan borgarkerfisins. 

 

Ein þeirra rannsóknarspurninga sem sett er fram í þessari ritgerð er hvort Dagur B. 

Eggertsson hafi stýrt Reykjavíkurborg á bakvið tjöldin? Niðurstöður benda eindregið 

til að svo hafi ekki verið. Í máli þriggja viðmælanda af fjórum kemur skýrt fram að 

Dagur hafi reynst Jóni sem góður og reynslumikill samstarfsmaður. Þeir hafi unnið 

náið saman en Jón hafi verið við stjórnvölinn. Erfitt hefði verið fyrir Jón að komast í 

gegnum kjörtímabilið í embætti borgarstjóra án þess að hafa reyndan stjórnmálamann 

með sér í liði sem gjörþekkti stjórnkerfið. 

 

Hver er framtíð borgarstjóraembættisins? Jón Gnarr er meðal þeirra sem vilja breyta 

og minnka umfang embættisins. Það sé orðið of umfangsmikið einum manni til að 

sinna. Athyglisvert er að velta fyrir sér hvernig embætti borgarstjóra hefur mótast í þá 

mynd sem það er í dag. Embætti borgarstjóra hefur á síðustu áratugum þróast áfram í 

meðförum atvinnustjórnmálamanna. Umfang starfsins hefur vaxið töluvert á 

síðastliðnum áratugum og benda ummæli viðmælenda höfundar til að það sé orðið of 

umfangsmikið – aðeins á færi atvinnustjórnmálamanna sem þekki stjórnkerfi og 

stjórnsýslu Reykjavíkur eftir setu í borgarstjórn. Þó Jón Gnarr sé sannarlega enginn 

„venjulegur Íslendingur“ þá ber hann einkenni hins hefðbundna Íslendings. Það er 

umhugsunarvert hvort að embætti borgarstjóra sé orðið svo umfangsmikið að hinn 

almenni kjósandi sjái sér aðeins fært að kjósa fulltrúa úr pólitískri elítu í embætti 

borgarstjóra? 

 

Tími Jóns Gnarr í embætti borgarstjóra verður lengi í minnum hafður og á vísan stað í 

stjórnmálasögu okkar Íslendinga. Sumir kunnu vel að meta það sem Jón hafði fram að 
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færa í embætti borgarstjóra en öðrum hugnaðist hann ekki. Það á reyndar við um 

langflesta stjórnmálamenn. Jón er gæddur persónutöfrum og hann náði til fólks á allt 

annan hátt en hinn hefðbundni stjórnmálamaður. Hann náði einnig til samstarfsfólks 

hjá Reykjavíkurborg líkt og fram kemur í máli Regínu Ásvaldsdóttur um Jón sem 

samstarfsmann og stjóranda: 

Það var svo mikil hlýja og virðing sem einkenndi Jón sem 
stjórnanda. Fólki leið mjög vel. Það er enginn fullkominn, allir 
hafa sína styrk- og veikleika. Hann hafði greiningarhæfni og er 
mjög vel gefinn. Hann festi sig ekki í smáatriðum. Hann er þessi 
hlýja manneskja sem sýnir öllum, sama hvar þeir eru, virðingu og 
það er rosalega gott að umgangast svona fólk og hann hafði 
mannbætandi áhrif á mig og ég held fleiri.137 

Hugmynd og framtíðarsýn Jóns Gnarr um íslenska stjórnsýslu er áhugaverð. Jón telur 

nauðsynlegt að ráðst í endurskoðun á opinberri stjórnsýslu þar sem hlutverk kjörinna 

fulltrúa eru sett í fastari skorður. Þykir þetta bera vott um áherslu Jóns á faglega 

stjórnsýslu. Fáir borgarstjórar hafa lagt jafn mikið traust til embættismanna og Jón 

Gnarr. Vel má fallast á þau rök sem Jón varpar fram að kjörnir fulltrúar ættu að 

einblína á þau verkefni sem þeim er falið samkvæmt lögum, að sinna fyrst og fremst 

stefnumótun og eftirliti. Til að ná fram aukinni skilvirkni og framþróun í íslenskri 

stjórnsýslu þurfa allir að líta í eigin barm. Stjórnmálamenn eru þar engin 

undantekning. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
137 Regína Ásvaldsdóttir, viðtal tekið af höfundi á Akranesi, 2. desember 2014. 
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