Fundargerð 859. fundar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Árið 2018, föstudaginn 27. apríl kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga
saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.
Fundinn sátu: Halldór Halldórsson, Eiríkur Björn Björgvinsson, Heiða Björg Hilmisdóttir
í fjarveru Skúla Helgasonar sem boðaði forföll, Gunnar Axel Axelsson, Jónína Erna
Arnardóttir, Halla Sigríður Steinólfsdóttir, Gunnar Einarsson, Sigurður Björn Blöndal,
Aldís Hafsteinsdóttir, Gunnhildur Ingvarsdóttir og Ísólfur Gylfi Pálmason.
Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri og sviðsstjórarnir Guðjón
Bragason, Inga Rún Ólafsdóttir, Sigurður Ármann Snævarr, Anna G. Björnsdóttir og
Valur Rafn Halldórsson, sem ritaði fundargerð.
Fundargerðin var færð í tölvu.
Þetta var tekið fyrir:
1.

Fundargerð 858. fundar - 1710022SA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 858. fundar stjórnar sambandsins frá 23.
mars 2018.
Fundargerðin staðfest og undirrituð.

2. Skólamálanefnd sambandsins - 1601009SA
Lögð fram til kynningar fundargerð 112. fundar skólamálanefndar sambandsins
frá 9. apríl 2018.
Heiða Björg Hilmisdóttir kom inn á fundinn kl. 12:35.
3. Félagsþjónustunefnd sambandsins - 1511037SA
Lögð fram til kynningar fundargerð 42. fundar félagsþjónustunefndar
sambandsins frá 16. apríl 2018.
Vakin var athygli stjórnar á því að lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi
stuðningsþarfir ásamt lögum um breytingar á lögum um félagsþjónustu
sveitarfélaga voru samþykkt á Alþingi 26. apríl sl. Á fundinum var lagt fram stutt
yfirlit um áhrif lagabreytinganna.
4. Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 1511249SA
Lögð fram til kynningar fundargerð 44. fundar verkefnisstjórnar um aukna
hagsmunagæslu íslenskra sveitarfélaga á sviði úrgangsmála frá 21. mars 2018.
Sigurður Björn Blöndal fór af fundi kl. 12:55.
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5.

Akureyrarkaupstaður - ósk um fjárhagslegan stuðning vegna dómsmáls 1804020SA
Lögð fram umsögn sviðsstjóra og lögfræðings kjarasviðs sambandsins, dags. 16.
apríl 2018, um ósk um fjárhagslegan stuðning til að mæta kostnaði við rekstur
fordæmisgefandi dómsmáls á sviði vinnuréttar.
Samþykkt samhljóða að hækka fjárheimild í fjárhagsáætlun vegna stuðnings við
sveitarfélög til að mæta kostnaði við rekstur
fordæmisgefandi dómsmála á sviði vinnuréttar um 1.500.000 kr. Stjórn leggur
jafnframt til að reglurnar verði teknar til endurskoðunar.
Eiríkur Björn Björgvinsson tók ekki þátt í afgreiðslu málsins sökum vanhæfis.

6. Staða kjaramála - 1803041SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra kjarasviðs sambandsins, dags. 23. apríl 2018, um
stöðu kjaramála í apríl 2018.
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkir samhljóða að veita
samninganefnd sambandsins heimild til að semja um allt að 1,4% hækkun til
viðbótar umsömdum hækkunum launa í samningum við BHM frá 1. júní vegna
launaskriðs sem þegar hefur verið samið um í tilteknum kjarasamningum
sambandsins. Aðgerðin er fyrirhuguð til að gæta jafnræðis í launasetningu starfa
skv.
starfsmati
sem
gildir
í
kjarasamningum
sambandsins
við
bæjarstarfsmannafélög o.fl.
7.

Upplýsingastefna og verklagsreglur vegna upplýsinga- og kynningarmála 1802089SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins, dags. 20.
apríl 2018, um upplýsingastefnu sambandsins, ásamt upplýsingastefnu og
verklagsreglum vegna upplýsinga- og kynningarmála.
Stjórn sambandsins samþykkir samhljóða upplýsingastefnu sambandsins og
verklagsreglurnar.

8.

Fjárhagsleg áhrif breytinga á ákvæðum grunnskólalaga um frístundaheimili 1701062SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags.
23. apríl 2018, um fjárhagsleg áhrif breytinga á ákvæðum grunnskólalaga um
frístundaheimili, ásamt fylgiskjali frá Reykjavíkurborg, dags. 24. apríl 2018, um
rekstur frístundaheimila við sjálfstætt starfandi grunnskóla í Reykjavík.
Samþykkt að vísa málinu til skólamálanefndar sambandsins til frekari umfjöllunar
fyrir næsta stjórnarfund.

9.

Samstarfsyfirlýsing um menntun fyrir alla á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi
- 1511117SA
Lögð fram samstarfsyfirlýsing um menntun fyrir alla á leik-, grunn- og
framhaldsskólastigi, dags. 13. apríl 2018, ásamt aðgerðaráætlun.
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10. Styrkir til meistararitgerða 2018 - 1605158SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins, dags. 20.
apríl 2018, um úthlutun meistarastyrkja 2018, ásamt fundargerð
úthlutunarnefndar um styrkveitingar til meistaranema frá 9. mars 2018.
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkir samhljóða að styrkja eftirtaldar
umsóknir um styrki til meistaranema 2018:
1. Hulda Sólveig Jóhannsdóttir: Heilsueflandi samfélag - Innleiðing og framkvæmd
lýðheilsustefnu stjórnvalda
2. Bjarni D. Daníelsson: Stefnumótun og framtíðarsýn svæðisáætlana í
úrgangsmálum - Aðferðir og árangur
3. Lieselot Simoen: Félagslegt hlutverk leikskólans í fjölmenningarsamfélagi
Hver styrkur er að fjárhæð 250.000 kr., sbr. fjárhagsáætlun sambandsins 2018.
11. Breytingar á samþykktum Brúar lífeyrissjóðs - 1604014SA
Lagt fram bréf Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga, dags. 24. apríl 2018,
um breytingar á samþykktum Brúar lífeyrissjóðs, ásamt fylgiskjölum.
Stjórn Samband íslenskra sveitarfélaga samþykkir fyrir sitt leyti breytingar á
samþykktum Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga.
12. Landsþing 2018 - 1602044SA
Lögð fram drög að dagskrá XXXII. landsþings sambandsins sem haldið verður
daganna 26.-28. september 2018, ásamt tillögu að umræðuhópum á
landsþinginu.
Stjórnin felur framkvæmdastjóra og sviðsstjórum sambandsins að vinna að
undirbúningi landsþingsins á grundvelli þeirra dagskrárdraga og annarra gagna sem
lögð voru fram á fundinum.
Anna G. Björnsdóttir kom inn á fundinn kl. 14:00.
13.

Samkomulag um markmið um afkomu og efnahag sveitarfélaga árin 2019-2023 1605096SA
Lagt fram til kynningar samkomulag, dags. 6. apríl 2018, milli fjármála- og
efnahagsráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra annars vegar og
Sambands íslenskra sveitarfélaga hins vegar, um markmið um afkomu og
efnahag sveitarfélaga árin 2019-2023.

14.

Viðauki við samkomulag um stuðning við tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun
nemenda til tónlistarnáms frá 13. apríl 2016 - 1601073SA
Lagður fram til kynningar viðauki, dags. 18. apríl 2018, við samkomulag um
stuðning við tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms,
ásamt samkomulagi, dags. 13. apríl 2016.
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15. Tilnefning í starfshóp um samræmd könnunarpróf - 1803044SA
Lagt
fram
til
kynningar
bréf
sambandsins
til
menntaog
menningarmálaráðuneytisins, dags. 21. mars 2018, þar sem Þórður Kristjánsson,
sérfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, og Valgerður Freyja
Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði eru tilnefnd í starfshóp um
samræmd könnunarpróf.
16. Tilnefning í hópa vegna aðgerða í menntamálum - 1803052SA
Lagt
fram
til
kynningar
bréf
sambandsins
til
menntaog
menningarmálaráðuneytisins, dags. 22. mars 2018, þar sem Samband íslenskra
sveitarfélaga tilnefnir Svandísi Ingimundardóttur, skólamálafulltrúa á lögfræðiog velferðarsviði sambandsins, í verkefnastjórn, Sigurð Á. Snævarr, sviðsstjóra
hag- og upplýsingasviðs sambandsins, í kostnaðar- og áhættumatshóp, og Helgu
Guðrúnu Jónasdóttur, samskiptastjóra sambandsins, í kynningar- og
almannatengslahóp, vegna aðgerða ráðuneytisins í menntamálum.
17.

Tilnefning í starfshóp um innkaupastefnu opinberra aðila á sviði matvæla 1803043SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 22. mars 2018, þar sem Halldóra Hjörleifsdóttir,
oddviti Hrunamannahrepps, og Ágúst Sigurðsson, sveitarstjóri Rangárþings ytra,
eru tilnefnd í starfshóp um innkaupastefnu opinberra aðila á sviði matvæla.

18. Tilnefning í starfshóp um ákominn heilaskaða - 1803016SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til velferðarráðuneytisins, dags. 5. apríl
2018, þar sem Líney Úlfarsdóttir, sálfræðingur á velferðarsviði Reykjavíkurborgar,
er tilnefnd í starfshóp um ákominn heilaskaða.
19.

Tilnefning í stýrihóp um könnun á framkvæmd aðgerða vegna áætlunar um
loftgæði á Íslandi 2018-2029 - 1803026SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins,
dags. 5. apríl 2018, þar sem Hrafnkell Á. Proppé, svæðisskipulagsstjóri hjá
Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, er tilnefndur í stýrihóp um
könnun á framkvæmd aðgerða vegna áætlunar um loftgæði á Íslandi 2018-2019.

20.

Tilnefning í samstarfshóp um aukna fagþekkingu, bætta hönnun og
samræmingu í merkingum á ferðamannastöðum - 1804006SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins,
dags. 9. apríl 2018, þar sem Eggert Sólberg Jónsson, verkefnastjóri hjá Reykjanes
Geopark, er tilnefndur í samstarfshóp um aukna fagþekkingu, bætta hönnun og
samræmingu í merkingum á ferðamannastöðum.
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21. Umsögn um forgangslista EES-mála fyrir árið 2018 - 1803037SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til utanríkisráðuneytisins, dags. 16.
mars 2018, um forgangslista EES-mála fyrir árið 2018.

22.

Umsögn um drög að skýrslu starfshóps um endurskoðun skattlagningar
ökutækja og eldsneytis - 1802085SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til fjármála- og
efnahagsráðuneytisins, dags. 23. mars 2018, um drög að skýrslu um endurskoðun
skattlagningar ökutækja og eldsneytis, ásamt fylgiskjali.

23. Kostnaður sveitarfélaga af nýjum lögum um persónuvernd - 1610014SA
Lagt fram til kynningar minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs
sambandsins, dags. 26. mars 2018, um kostnað sveitarfélaga af nýjum lögum um
persónuvernd.
24.

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 85/2007, um
veitingastaði, gististaði og skemmtanahald - löggæslukostnaður - 1803035SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 28. mars 2018, um frumvarp til laga um
breytingu á lögum nr. 85/2007, um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald
(löggæslukostnaður), ásamt fylgiskjali.

25.

Umsögn um fyrirhugaða breytingu á reglugerð um innritun í framhaldsskóla 1701033SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og
menningarmálaráðuneytisins, dags. 28. mars 2018, um fyrirhugaða breytingu á
reglugerð um innritun í framhaldsskóla.

26. Umsögn um frumvarp til laga um endurnot opinberra upplýsinga - 1804001SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 3. apríl 2018, um frumvarp til laga um endurnot
opinberra upplýsinga, 264. mál.
27.

Umsögn um þingsályktunartillögu um skiptingu útsvarstekna milli sveitarfélaga
- 1804003SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 3. apríl 2018, um þingsályktunartillögu um
skiptingu útsvarstekna milli sveitarfélaga, 200. mál.

28. Umsögn um drög að reglugerð um losun frá atvinnurekstri - 1803025SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins, dags. 5. apríl 2018, um drög að reglugerð um losun frá
atvinnurekstri.
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29.

Umsögn um drög að reglum um skráningu menningarminja vegna skipulags og
framkvæmda - 1701046SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og
menningarmálaráðuneytisins, dags. 9. apríl 2018, um drög að reglum um
skráningu menningarminja vegna skipulags og framkvæmda.

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til samræmingar á
30. áætlunum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamál 1802075SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til nefndasviðs Alþingis, dags. 10.
apríl 2018, um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til samræmingar á
áætlunum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamál, 389.
mál.
31. Umsögn um frumvarp til laga um lögheimili og aðsetur - 1804004SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til nefndasviðs Alþingis, dags. 12.
apríl 2018, um frumvarp til laga um lögheimili og aðsetur, 345. mál, ásamt
fylgiskjali.
32. Umsögn um frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði - 1803055SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og
menntamálanefndar Alþingis, dags. 16. apríl 2018, um jafna meðferð á
vinnumarkaði, 394. mál.
33. Umsögn um frumvarp til laga um Þjóðskrá Íslands - 1803033SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til nefndasviðs Alþingis, dags. 17.
apríl 2018, um frumvarp til laga um Þjóðskrá Íslands, 339. mál.
34.

Ný persónuverndarlöggjöf, innleiðing í leikskóla, grunnskóla og frístundastarf
sveitarfélaga - 1610014SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 20. apríl 2018, um beiðni um styrk í tengslum
við nýja persónuverndarlöggjöf, innleiðing í leikskóla, grunnskóla og
frístundastarf sveitarfélaga.
Framkvæmdastjóri vakti sérstaka athygli á þessum lið.

35. Samstarfsráð um starfsþróun kennara og skólastjórnenda - 1609026SA
Lagt fram til kynningar bréf samstarfsráðs um starfsþróun kennara og
skólastjórnenda, dags. 19. apríl 2018, til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, þar sem
óskað er eftir fjárframlagi til þróunarverkefnis um stoðkerfi við starfsþróun í
skólum, ásamt fylgiskjölum.
Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir umsókn samstarfsráðs um starfsþróun kennara
og skólastjórnenda.
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36. Skýrsla um launamun markaða - 1709033SA
Lögð fram til kynningar skýrslan Launamunur markaða - Skýrsla samráðshóps um
gögn og aðferðir til að jafna laun milli almenns og opinbers vinnumarkaðar, dags.
í febrúar 2018, ásamt glærukynningu.
Fundi var slitið kl. 14:20

Halldór Halldórsson

Eiríkur Björn Björgvinsson

Gunnar Axel Axelsson

Jónína Erna Arnardóttir

Halla Sigríður Steinólfsdóttir

Gunnar Einarsson

Sigurður Björn Blöndal

Aldís Hafsteinsdóttir

Gunnhildur Ingvarsdóttir

Ísólfur Gylfi Pálmason
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