Fundargerð 839. fundar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Árið 2016, föstudaginn 27. maí 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, Gunnar Axel Axelsson, Ólafur Guðmundur Adolfsson í forföllum
Jónínu Ernu Arnardóttur, Gunnar Einarsson, Sigurður Björn Blöndal, Aldís
Hafsteinsdóttir, Gunnlaugur Stefánsson í forföllum Gunnhildar Ingvarsdóttur og
Ísólfur Gylfi Pálmason. Halla Sigríður Steinólfsdóttir boðaði forföll.
Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri og sviðsstjórarnir Guðjón
Bragason, að hluta, og Magnús Karel Hannesson, sem ritaði fundargerð.
Fundargerðin var færð í tölvu.
Þetta var tekið fyrir:
1.

Fundargerði 838. fundar - 1511020SA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 838. fundar frá 29. apríl 2016.

Fundargerðin staðfest og undirrituð.
2.

Skólamálanefnd sambandsins - 1601009SA
Lög fram fundargerð 99. fundar skólamálanefndar sambandsins frá 9. maí
2016.

3.

Staða kjaraviðræðna - 1605090SA
Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir stöðu kjaraviðræðna samninganefndar
Sambands íslenskra sveitarfélaga og svaraði fyrirspurnum stjórnarmanna þar
að lútandi.

4.

Staða þingmála við lok vorþings 2016 - 1512015SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra lögfræði og velferðarsviðs sambandsins,
dags. 23. maí 2016, um stöðu þingmála í lok maí 2016.

5.

Endurtilnefning í félagsþjónustunefnd - 1511037SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins,
dags. 27. maí 2016, um endurskipan eins fulltrúa í félagsþjónustunefnd
sambandsins.

Samþykkt var að skipa Sverri Óskarsson, bæjarfulltrúa á Kópavogsbæ, í
skólamálanefnd sambandsins í stað Kristínar Þyríar Þorsteinsdóttur, sem látið
hefur af störfum sem forstöðumaður Félagsþjónustu Sandgerðisbæjar, Garðs
og Voga.
6.

Endurtilnefning í skólamálanefnd - 1601009SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins,
dags. 26. maí 2016, um endurskipan tveggja fulltrúa í skólamálanefnd
sambandsins
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Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga skipar Önnu Magneu Hreinsdóttur,
sviðsstjóra fjölskyldusviðs Borgarbyggðar, í stað Kolfinnu Jóhannesdóttur, og
Þorstein Hjartarson, fræðslustjóra í Sveitarfélaginu Árborg, í stað Karls
Frímannssonar, en þau Kolfinna og Karl hafa horfið til verkefna á öðrum
vettvangi.
7.

Auknar tekjur sveitarfélaga af ferðamönnum - 1511072SA
Rætt var um sókn sveitarfélaganna til að fá auknar tekjur af komu ferðamanna
til landsins. Upplýst var að í þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun 20172021 er gert ráð fyrir að gistináttagjald þrefaldist um næstu áramót.
Eftirfarandi samþykkt var gerð samhljóða:

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga telur að það þoli enga bið, að
ríkisvaldið komist sem allra fyrst að niðurstöðu um, hvernig aukinna tekna af
ferðamönnum verður aflað til þess að fjármagna nauðsynlega uppbyggingu
innviða ferðaþjónustunnar.
Stjórn sambandsins álítur það mjög brýnt að sveitarfélög fái sanngjarnan hlut
í tekjum af ferðaþjónustu og hvetur ríkisstjórn Íslands til að vinna að
nauðsynlegum laga- og reglugerðarbreytingum sem tryggi að svo megi verða
sem allra fyrst.
Jafnframt ákvað stjórnin að skipa starfshóp þriggja stjórnarmanna til þess að
undirbúa frekari umræðu á næsta stjórnarfundi um hvernig standa eigi að
aukinni gjaldtöku af ferðamönnum og ferðaþjónustufyrirtækjum og skiptingu
þeirra milli sveitarfélaga. Í starfshópinn voru skipuð Halla Sigríður
Steinólfsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason og Sigurður Björn Blöndal.
8.

Kjarakönnun meðal sveitarstjórnarmanna 2016 - 1602025SA
Lögð fram skýrsla, sem hag- og upplýsingasvið sambandsins hefur gert, um
kaup og kjör sveitarstjórnarmanna og þeirra sem starfa í nefndum á vegum
sveitarfélaganna, dags. 4. maí 2016. Sams konar skýrslur hafa verið gerðar á
tveggja ár fresti frá árinu 2002.

9.

Úttekt á kjörum og starfsumhverfi kjörinna fulltrúa og ástæðum mikillar
endurnýjunar í þeirra röðum - 1605113SA
Framkvæmdastjóri lagði fram hugmynd að viðmiðunarlaunatöflu fyrir
sveitarstjórnarmenn til umræðu og frekari skoðunar, sbr. stefnumörkun
sambandsins 2014-2018 lið 3.1.4.

Umræðu var frestað til næsta fundar.
10.

Tillaga að skipan starfshóps til þess að endurskoða samþykktir sambandsins 1604013SA
Lögð fram tillaga framkvæmdastjóra, dags. 24. maí 2016, að skipan
starfshóps til þess að vinna að heildarendurskoðun á samþykktum
sambandsins, sbr. 17. tölulið fundargerðar 838. fundar stjórnar frá 29. apríl
2016.

Í starfshópinn voru skipuð Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í Hveragerðisbæ
og stjórnarmaður í sambandinu, Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi í
Reykjavíkurborg, Halla Sigríður Steinólfsdóttir, sveitarstjórnarmaður í
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Dalabyggð og varaformaður sambandsins, Páll Magnússon, bæjarritari í
Kópavogsbæ, og Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi í Fljótsdalshéraði.
Þá var sviðsstjórunum Guðjóni Bragasyni og Magnús Karel Hannessyni falið
að starfa með hópnum.
Starfshópurinn skal skila tillögum sínum það tímanlega að stjórn sambandsins
geti tekið afstöðu til þeirra og lagt þær fram á landsþingi sambandsins vorið
2017.
11. Þjónusta á landsbyggðinni - 1605159SA
Lagður fram tölvupóstur, dags. 24. maí 2016, frá bæjarstjóra Vesturbyggðar
um samdrátt í margvíslegri þjónustu á vegum ríkisins og ríkisfyrirtækja á
landsbyggðinni.

Framkvæmdastjóra var falið að taka saman minnisblað um málið og leggja
fram á næsta stjórnarfundi.
12. Tilnefning í ráðgjafarnefnd náttúruminjaskrár - 1604006SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins, dags. 28. apríl 2016, þar sem Ólafur Áki Ragnarsson,
sveitarstjóri á Vopnafirði, Ragnhildur Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri
Svæðisgarðsins á Snæfellsnesi, og Snorri Sigurðsson, sérfræðingur á skrifstofu
umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg, eru tilnefnd í ráðgjafarnefnd
náttúruminjaskrár.
13. Tilnefning í vatnaráð - 1605089SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins, dags. 13. maí 2016, þar sem Helga Hreinsdóttir,
framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Austurlands og Þorsteinn Narfason,
framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis, eru tilnefnd sem
aðalmenn í vatnaráð, og Árný Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, og Lúðvík E. Gústafsson, sérfræðingur á
lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, til vara.
14. Tilnefning í Réttindavakt fyrir fatlað fólk - 1605079SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til velferðarráðuneytisins, dags. 17.
maí 2016, þar sem Stefán Bogi Sveinsson, sveitarstjórnarmaður í
Fljótsdalshéraði, er tilnefnur sem aðalmaður í Réttindavakt fyrir fatlað fólk, og
Gyða Hjartardóttir, félagsþjónustufulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði
sambandsins, til vara.
15. Skattlagning ökutækja og eldsneytis - 1605129SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til fjármálaráðuneytisins, dags. 27.
apríl 2016, um ábendingar til starfshóps um endurskoðun skattlagningar
ökutækja og eldsneytis.
16.

Umsögn um þingsályktunartillögu um samgönguáætlun 2015-2018 1605131SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 27. apríl 2016, um þingsályktunartillögu
um samgönguáætlun 2015-2018.
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17. Umsögn um frumvarp til laga um sjúkratryggingar - 1604028SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis,
dags. 6. maí 2016, um frumvarp til laga um sjúkratryggingar
(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring), 676. mál.
18. Umsögn um frumvarp til laga um útlendinga - 1605078SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og
menntamálanefndar Alþingis, dags. 6. maí 2016, um frumvarp til laga um
útlendinga, 728. mál.
19.

Umsögn um frumvarp um breytingar á ýmsum lagaákvæðum um skatta og
gjöld - 1512015SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til efnahags- og
viðskiptanefndar Alþingis, dags. 10. maí 2016, um frumvarp um breytingar á
ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld, 667. mál.

20. Umsögn um frumvarp til laga um meðhöndlun úrgangs - 1601075SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 18. maí 2016, um frumvarp til laga um
meðhöndlun úrgagns, 670. mál.
21. Umsögn um breytingu á lögum um grunnskóla - 1605100SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og
menntamálanefndar Alþingis, dags. 20. maí 2016, um breytingu á lögum um
grunnskóla (sjálfstætt reknir grunnskólar, breytt valdamörk ráðuneyta,
tómstundastarf og frístundaheimili), 675. mál.
22. Umsögn um frumvarp til laga um opinber innkaup - 1512054SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til nefndasviðs Alþingis, dags.
24. maí 2016, um frumvarp til laga um opinber innkaup, 664. mál.
23. Uppbygging ferðamannastaða - 1603046SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til allra sveitarfélaga, dags. 2. maí
2016, um vinnu við landsáætlun um uppbyggingu innviða - greining á
uppbyggingarþörf.
24. Kostnaður vegna námsgagna - 1605057SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til skólanefnda og skólaskrifstofa,
dags. 3. maí 2016, með ábendingu til skólanefnda um kostnað vegna
námsgagna.
25.

Þátttaka sambandsins í úttekt Evrópumiðstöðvar á menntastefnu 1511117SA
Lögð fram til kynningar umsókn sambandsins til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga,
dags. 29. apríl 2016, vegna þátttöku sambandsins í úttekt Evrópumiðstöðvar á
menntastefnu, ásamt svarbréfi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 29. apríl
2016.
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26. Þinggerð 61. Fjórðungsþings Vestfirðinga - 1512043SA
Lögð fram til kynningar þinggerð 61. Fjórðungsþings Vestfirðinga sem haldið
var á Ísafirði 4. maí 2016.
27. Ályktanir Búnaðarþings 2016 - 1604037SA
Lagðar fram til kynningar ályktanir sem samþykktar voru á Búnaðarþingi
2016 um verndun ræktarlands og förgun áhættuúrgangs.
Fundi var slitið kl. 14:00.
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