Fundargerð 851. fundar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Árið 2017, föstudaginn 30. júní kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga
saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.
Fundinn sátu: Áslaug María Friðriksdóttir í fjarveru Halldórs Halldórssonar, Dýrunn
Pála Skaftadóttir í fjarveru Eiríks Björns Björgvinssonar, Heiða Björg Hilmisdóttir,
Gunnar Axel Axelsson, Jónína Erna Arnardóttir, Halla Sigríður Steinólfsdóttir, Haraldur
Sverrisson í fjarveru Gunnars Einarssonar, Sigurður Björn Blöndal, Páll Marvin Jónsson
í símasambandi í fjarveru Aldísar Hafsteinsdóttur, Gunnhildur Ingvarsdóttir og Ísólfur
Gylfi Pálmason.
Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri og sviðsstjórarnir Anna G.
Björnsdóttir, Guðjón Bragason, Sigurður Ármann Snævarr og Valur Rafn Halldórsson,
sem ritaði fundargerð.
Fundargerðin var færð í tölvu.
Þetta var tekið fyrir:
1.

Fundargerð 850. fundar - 1610002SA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 850. fundar frá 19. maí 2017.
Fundargerðin var staðfest og undirrituð.

2. Fundargerð Þjóðhagsráðs - 1601060SA
Lögð fram fundargerð 2. fundar Þjóðhagsráðs frá 6. apríl 2017.
Heiða Björg Hilmisdóttir kom inn á fundinn kl. 12:20.
3. Fundir Jónsmessunefndar - 1701050SA
Lögð fram fundargerð samstarfsnefndar
Jónsmessunefndar frá 8. júní 2017.

ríkis

og

sveitarfélaga

-

4. Skipulagsmálanefnd sambandsins - 1511036SA
Lögð fram fundargerð 27. fundar skipulagsmálanefndar sambandsins frá 29. maí
2017.
Stjórn sambandsins tekur undir bókun skipulagsmálanefndar um mikilvægi nýrrar
lagasetningar um almenningssamgöngur sem landshlutasamtök sveitarfélaga
annast á grundvelli samninga við Vegagerðina. Stjórnin tekur jafnframt undir þá
niðurstöðu umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis að sett verði sérstök lög um
almenningssamgöngur.
5. Skólamálanefnd sambandsins - 1601009SA
Lögð fram fundargerð 107. fundar skólamálanefndar sambandsins frá 1. júní 2017.
Einnig lögð fram vegna 1. liðar fundargerðarinnar, greinargerð frá sameiginlegum
fundi Menntavísinda Háskóla Íslands, Kennaradeild Háskóla Íslands og Sambands
íslenskra sveitarfélaga 2. febrúar 2017.
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6.

Minnisblað um tilnefningu aðalmanns í verkefnisstjórn um hagsmunagæslu í
úrgangsmálum - 1511249SA
Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra og sviðsstjóra lögfræði- og
velferðarsviðs sambandsins, dags. 18. maí 2017, um tilnefningu aðalmanns í
verkefnisstjórn um hagsmunagæslu í úrgangsmálum.
Fyrirliggjandi tillaga um að Ína B. Ársælsdóttir, umhverfisstjóri hjá Húnaþingi
vestra, taki sæti í verkefnisstjórninni samþykkt samhljóða.

7.

Framtíðarhlutverk Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs vegna fasteigna í þágu fatlaðs
fólks - 1511238SA
Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 27. júní
2017, um framtíðarhlutverk Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna
fasteigna í þágu fatlaðs fólks. Einnig var lögð fram yfirlýsing um framlög úr
fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna fasteigna í þágu fatlaðs fólks,
sem gert er ráð fyrir að sambandið ásamt ráðherra sveitarstjórnarmála og félagsog jafnréttismálaráðherra undirriti innan skamms, m.a. um nauðsynlega
lagabreytingu til að tryggja þetta hlutverk sjóðsins.
Stjórn sambandsins samþykkir yfirlýsinguna fyrir sitt leyti.

8.

Yfirlýsing safnstjóra og tillaga að framlagssamningi Sambands íslenskra
myndlistarmanna - 1601067SA
Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra sambandsins, dags. 28. júní 2017, um
framlag myndlistarmanna til sýningahalds í opinberum listasöfnum, ásamt
fylgiskjali. Einnig lögð fram skjöl sem afhent voru á fundi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Sambands íslenskra myndlistarmanna 28. júní 2017.
Stjórn sambandsins er sammála þeim niðurstöðum sem fram koma í minnisblaðinu.

9. Aðgerðir gegn skattsvikum - 1706028SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins og
sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs sambandsins, dags. 26. júní 2017, um skýrslur
og tillögur um aðgerðir gegn skattsvikum.
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga leggur áherslu á að bætt skattskil er mikið
hagsmunamál fyrir sveitarfélögin á Íslandi. Mikilvægt er að auka samstarf milli ríkis
og sveitarfélaga um skatteftirlit og aðgerðir til að draga úr skattundanskoti og
minnir stjórnin á sameiginlegt verkefni fjármála- og efnahagsráðuneytis, ráðuneytis
sveitarstjórnarmála og sambandsins í samkomulagi aðila frá 6. apríl 2017, á
grundvelli laga um opinber fjármál, um að vinna sameiginlega að bættum
skattskilum til að styrkja tekjugrunn sveitarfélaga.
Stjórnin fagnar frumkvæði Samtaka atvinnulífsins og ASÍ um aðgerðir til að sporna
við kennitöluflakki og telur mikilvægt að tillögurnar fái ítarlega skoðun af hálfu
stjórnvalda og löggjafans.
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10. Náttúrustofur - staðan og framtíðarsýn - 1706003SA
Lagt fram minnisblað forstöðumanna náttúrustofa, dags. í maí 2017, um stöðu og
framtíðarsýn náttúrustofa.
Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að taka upp viðræður við ráðuneyti
sveitarstjórnarmála og umhverfis- og auðlindaráðuneytið um stöðu og framtíð
náttúrustofa.
11. Innleiðing velferðartækni - staða mála - 1602012SA
Lagt fram til kynningar minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins,
dags. 23. júní 2017, um innleiðingu velferðartækni.
Stjórnin telur mikilvægt að sambandið fylgist vel með þróun á sviði velferðartækni,
innleiðingu ýmissa þátta hennar á komandi árum og taki þátt í mótun hennar eins
og við getur átt.
12. Persónuvernd 2018 - ný löggjöf - 1610014SA
Lögð fram til kynningar
persónuverndarreglna.

og

umræðu

drög

að

leiðbeiningum

13. Tilnefning í faghóp um aðgerðaráætlun í loftslagsmálum - 1705026SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins,
dags. 17. maí 2017, þar sem Lúðvík E. Gústafsson, verkefnisstjóri um úrgangsmál á
lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, er tilnefndur sem aðalmaður í
samráðsvettvang um aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, og Hrefna B. Jónsdóttir,
framkvæmdastjóri Sorpurðunar Vesturlands hf., til vara.
Leiðbeiningarnar verða sendar til sveitarfélaga að loknum lokayfirlestri.
14. Tilnefning í fornminjanefnd - 1701037SA
Lagt
fram
til
kynningar
bréf
sambandsins
til
menntaog
menningarmálaráðuneytisins, dags. 30. maí 2017, þar sem Magnús Karel
Hannesson frá Eyrarbakka, er tilnefndur sem aðalmaður í fornminjanefnd, og
Anna Guðrún Björnsdóttir, sviðsstjóri þróunar- og alþjóðasviðs sambandsins, til
vara.
15. Tilnefning í samráðshóp vegna verkefnisins VISKA - 1705033SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins
ehf., dags. 30. maí 2017, þar sem Þórður Kristjánsson, sérfræðingur á lögfræði- og
velferðarsviði sambandsins, er tilnefndur í samráðshóp vegna verkefnisins
VISKA.
16. Tilnefning í bókasafnaráð - 1705050SA
Lagt
fram
til
kynningar
bréf
sambandsins
til
menntaog
menningarmálaráðuneytisins, dags. 31. maí 2017, þar sem Sigrún Blöndal,
bæjarfulltrúi í Fljótsdalshéraði, er tilnefnd til áframhaldandi setu sem aðalmaður í
bókasafnaráð, og Njörður Sigurðsson, sagnfræðingur og bæjarfulltrúi í
Hveragerði, til vara.
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17. Tilnefning í samráðshóp verkefnisins Matarauður Íslands - 1706002SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 21. júní 2017, þar sem Benedikt Benediktsson,
sveitarstjórnarmaður í Rangárþingi eystra, og Margrét Björk Björnsdóttir,
ferðaþjónustubóndi og atvinnuráðgjafi hjá Samtökum sveitarfélaga á
Vesturlandi, eru tilnefnd í samráðshóp verkefnisins Matarauður Íslands.
18.

Umsögn um reglugerð um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald 1611020SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 22. maí 2017, um áform um breytingu á reglugerð
um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 1277/2016.

19.

Umsögn um breytingu á lögum um málefni aldraðra - akstursþjónusta 1704011SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags.
26. maí 2017, um breytingu á lögum um málefni aldraðra (akstursþjónusta), 223.
mál.

20. Umsögn um drög að reglugerð um rekstur héraðsskjalasafna - 1705009SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til Þjóðskjalasafns Íslands, dags. 16.
júní 2017, um drög reglugerðar um rekstur héraðsskjalasafna.
21. Umsögn um frumvarp til laga um landgræðslu - 1705023SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 22. júní 2017, um frumvarp til laga um
landgræðslu, 406. mál.
22. Umsögn um frumvarp til laga um skipulag haf- og strandsvæða - 1705024SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 27. júní 2017, um frumvarp til laga um skipulag
haf- og strandsvæða, 408. mál.
23.

Umsögn um drög að reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs vegna þjónustu við
fatlað fólk 2017 - 1705008SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 30. maí 2017, um framlög Jöfnunarsjóðs
vegna þjónustu við fatlað fólk á árinu 2017.

24. Umsögn um fjármögnun NPA-verkefnisins - 1511040SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félags- og
jafnréttismálaráðherra, dags. 8. júní 2017, um fjármögnun NPA-verkefnisins á
árinu 2017.
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25. Nordisk demokratinetværk - 1511163SA
Lagt fram til kynningar minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs
sambandsins, dags. 27. júní 2017, um fund í tengiliðahópi norrænu
sveitarfélagasambandanna um lýðræði og stjórnun 9.-10. maí í Helsinki Finnlandi.
26. EFTA Sveitarstjórnarvettvangur - 1602003SA
Lagt var fram minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs sambandsins og
forstöðumanns Brusselskrifstofu, dags. 28. júní 2017, um 15. fund EES EFTA
sveitarstjórnarvettvangsins í Skien, Noregi, 15.-16. júní 2017.
27. Framkvæmdastjóra- og Policynefndar fundir hjá CEMR - 1608015SA
Lagt var fram minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs sambandsins og
forstöðumanns Brusselskrifstofu, dags. 28. júní 2017, um fund
stefnumótunarnefndar Evrópusamtaka sveitarfélaga 12.-13. júní á Chios,
Grikklandi.
28. Viðbótarbókun við Evrópusáttmála - 1602019SA
Lagt fram til kynningar bréf samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 8.
júní 2017, þar sem fram kemur að viðbótarbókun við Evrópusáttmála um
sjálfsstjórn sveitarfélaga, um rétt til þátttöku í málefnum sveitarstjórnar, hafi
verið fullgild af Íslands hálfu.
Fundi var slitið kl. 14:10

Halla Sigríður Steinólfsdóttir

Áslaug María Friðriksdóttir

Dýrunn Pála Skaftadóttir

Heiða Björg Hilmisdóttir

Gunnar Axel Axelsson
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Jónína Erna Arnardóttir

Haraldur Sverrisson

Sigurður Björn Blöndal

Páll Marvin Jónsson

Gunnhildur Ingvarsdóttir

Ísólfur Gylfi Pálmason

framkvæmdastjóri

ritari
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