Fundargerð 828. fundar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Árið 2015, föstudaginn 29. 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, Björk Vilhelmsdóttir,
Margrét Lind Ólafsdóttir í forföllum Gunnars Axels Axelssonar, Ólafur Guðmundur
Adolfsson í forföllum Jónínu Ernu Arnardóttur, Ragnar Frank Kristjánsson í forföllum
Höllu Sigríðar Steinólfsdóttur, Elsa Hrafnhildur Yeoman í forföllum Sigurðar Björns
Blöndals, Aldís Hafsteinsdóttir, Gunnhildur Ingvarsdóttir og Ísólfur Gylfi Pálmason.
Gunnar Einarsson boðaði forföll en varamaður hans hafði ekki tök á að sitja
fundinn.
Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri og sviðsstjórarnir Guðjón
Bragason, Gunnlaugur A. Júlíusson, Inga Rún Ólafsdóttir og Magnús Karel
Hannesson, sem ritaði fundargerð.
Fundargerðin var færð í tölvu.
Þetta var tekið fyrir:
1.

Varamenn boðnir velkomnir - 1409068SA
Formaður bauð velkomnar á fundinn Margréti Lind Ólafsdóttur, varamann
Gunnars Axels Axelssonar, og Elsu Hrafnhildi Yeoman, varamann Sigurðar
Björns Blöndals, en þær sátu nú stjórnarfund í fyrsta sinn.

2.

Fundargerð 827. fundar - 1412022SA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 827. fundar frá 27. mars 2015.

Fundargerðin var staðfest og undirrituð.
3.

Staða kjaraviðræðna - 1409043SA
Lagt fram minnisblað kjarasviðs sambandsins, dags. 26. maí 2015, um stöðu
kjaraviðræðna Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem sviðstjóri kjarasviðs
sambandsins gerði nánari grein fyrir. Jafnframt greindi sviðsstjórinn frá dómi
félagsdóms nr. 1/2015, Sjúkraliðafélag Íslands gegn Akureyrarkaupstað.
Framkvæmdastjóri sambandsins lagði fram yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar um
ráðstafanir til að greiða fyrir gerð kjarasamninga og um húsnæðismál, dags.
28. maí 2015, ásamt yfirliti um kostnað sveitarfélaga af stofnframlögum
vegna byggingar leiguíbúða með opinberum stuðningi samkvæmt yfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar. Einnig lagði framkvæmdastjóri fram samanburð á
framangreindum yfirlýsingum og stefnumörkun sambandsins 2014-2018.

4.

Framtíðarskipan húsnæðismála - 1308010SA
Framkvæmdastjóri sambandsins gerði grein fyrir stöðu málsins undir næsta
dagskrárlið hér að framan.
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5.

Samráðsfundur ríkis og sveitarfélaga - 1412040SA
Lögð fram fundargerð samráðsfundar ríkis og sveitarfélaga frá 15. apríl 2015.
Formaður gerði nánari grein fyrir fundargerðinni og vakti sérstaka athygli á
þeirri tillögu innanríkisráðherra að settur yrði á fót hópur til að greina leiðir
og tækifæri til að efla sveitarstjórnarstigið. Verkefni hópsins yrði einnig að
þróa aðferðir til að láta stjórnsýslustigin og sveitarfélögin sjálf vinna betur
saman að hagsmunamálum sem varða marga aðila og með markmið um
valddreifingu og gæði þjónustu við borgarana að leiðarljósi.

6.

Félagsþjónustunefnd sambandsins - 0911050SA
Lögð fram fundargerð 24. fundar félagsþjónustunefndar sambandsins frá 19.
mars 2015.

7.

Skólamálanefnd sambandsins - 0504189SA
Lagðar fram fundargerðir 91. og 92. fundar skólamálanefndar sambandsins
frá 13. apríl og 18. maí 2015. Einnig lagt fram minnisblað skólamálafulltrúa
sambandsins ásamt áskorun frá foreldrafélögum grunnskóla í Reykjavík og
ýmsum hagsmuna- og félagasamtökum um skort á þjónustu við börn sem
glíma við fjölþættan vanda, vegna 3. liðar í 92 fundargerð skólamálanefndar.

Stjórnin ræddi áskorun frá foreldrafélögum grunnskóla í Reykjavík og ýmsum
hagsmuna- og félagasamtökum um skort á þjónustu við börn sem glíma við
fjölþættan vanda, sbr. 3. tölulið fundargerðar 92. fundar skólamálanefndar frá
18. maí 2015. Stjórnin felur sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs að leggja
fram á næsta fundi stjórnar drög að svari við áskoruninni, með hliðsjón af
minnisblaði skólamálafulltrúa frá 28. apríl sl. og fundargerð
skólamálanefndar frá 92. fundi.
8.

Tillaga til þingsályktunar um ríkisfjármálaáætlun - 1505054SA
Lögð fram tillaga til þingsályktunar um ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 20162019.

9.

Endurskoðun viðmiðunarreglna Kirkjugarðaráðs og Sambands íslenskra
sveitarfélaga - 1504024SA
Lagt fram til samþykktar minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins,
dags. 21. maí 2015, um endurskoðun viðmiðunarreglna Kirkjugarðaráðs og
Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkir samhljóða framlagðar
breytingar á viðmiðunarreglum Kirkjugarðaráðs og sambandsins.
Eiríkur Björn Björgvinsson sat hjá við afgreiðslu málsins.
10. Úrsögn úr kjaramálanefnd sambandsins - 1010019SA
Lagt fram bréf Eiríks Björns Björgvinssonar, bæjarstjóra Akureyrarbæjar, mótt.
21. maí 2015, þar sem hann óskar eftir að vera leystur undan skipan í
kjaramálanefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Stjórnin fellst á lausnarbeiðni Eiríks Björns Björgvinssonar til setu í kjaramálanefnd sambandsins og felur formanni og framkvæmdastjóra að finna
fulltrúa í nefndina í hans stað.
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11. Breyting á varafulltrúa í ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1409059SA
Lagt fram bréf Dags B. Eggertssonar, borgarstjóra Reykjavíkurborgar, dags.
20. maí 2015, varðandi breytingu á varafulltrúa Reykjavíkurborgar í
ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
Lagt er til að Halldóra Káradóttir, skrifstofustjóri á fjármálaskrifstofu
Reykjavíkurborgar, verði varamaður í stað Ellýar Katrínar Guðmundsdóttur.

Stjórnin fellst á ósk borgarstjóra og felur framkvæmdastjóra að rita
innanríkisráðherra bréf þar að lútandi.
12. Efling tónlistarnáms - 1403035SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins,
dags. 26. maí 2015, um fjármögnun tónlistarskóla.
Einnig lagt fram bréf frá hópi stjórnenda tónlistarskóla, dags. 8. maí 2015, þar
sem lýst er áhyggjum vegna áformaðra breytinga á fyrirkomulagi
fjármögnunar og skipulags tónlistarnáms á framhaldsstigi og 4. stigi.
Bréfinu fylgir greinargerð með upplýsingum um skipulag og umfang
tónlistarfræðslu á Íslandi ásamt mati á áhrifum fyrirhugaðra breytinga.
Sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs gerði grein fyrir málinu og svaraði
fyrirspurnum stjórnarmanna.
13. Verkefnaflutningur - málefni fatlaðra - 0712408SA
Framkvæmdastjóri sambandsins gerði grein fyrir stöðu endurmats vegna
þjónustu við fatlað fólk og lagði fram gögn máli sínu til stuðnings.
14. Skógræktarfélag Íslands - gróðursetning - 1505042SA
Lagt fram bréf Skógræktarfélags Íslands, mótt. 22. maí 2015, varðandi
fyrirhugaða gróðursetningu skógræktarfélaganna og sveitarfélaganna,
laugardaginn 27. júní næstkomandi, í tilefni að 35 ár eru frá því að Vigdís
Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands. Eftirfarandi samþykkt var gerð
samhljóða:

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga hvetur öll sveitarfélög til að standa
sameiginlega með skógræktarfélögum landsins að gróðursetningu trjáplantna
laugardaginn 27. júní nk. til heiðurs Vigdísi Finnbogadóttur í tilefni þess að
35 ár eru liðin frá því að hún var kjörin í embætti forseta Íslands, fyrst kvenna
í heiminum sem þjóðkjörinn forseti.
Ólafur G. Adolfsson vék af fundi kl. 14:30.
15. Framlag sveitarfélaga til sjálfstætt starfandi grunnskóla - 1502043SA
Þann 2. febrúar 2015 barst erindi frá Samtökum verslunar og þjónustu og
Samtökum sjálfstæðra skóla þar sem bent er á að núverandi aðferðafræði við
útreikning á framlagi sveitarfélaga til sjálfstætt starfandi grunnskóla leiði til
sjálfkrafa árlegs rekstrarhalla skólanna. Það að útreikningur hagstofunnar
gildir til eins árs hefur í för með sér að fjárframlög til sjálfstætt starfandi
grunnskóla ná ekki að bæta nema að hluta þær kostnaðarhækkanir sem
skólarnir verða fyrir í rekstri sínum innan skólaársins.
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Samtökin kalla eftir breyttri aðferðafræði þar sem útreikningar fari fram
mánaðarlega út allt skólaárið. Ljóst er að breytt aðferðafræði kallar á aukinn
kostnað þeirra sveitarfélaga sem eru með samning við sjálfstætt starfandi
grunnskóla. Árið 2013 er samanlagt framlag sveitarfélaga til skólanna um
milljarður króna og sama ár hefði kostnaðarauki þeirra af breyttri
aðferðafræði verið um 15 m.kr. sem jafngilda 1,5% af heildarkostnaði en árið
2012 hefði kostnaðaraukinn verið ríflega 40 m.kr.

Samþykkt var að fela framkvæmdastjóra að kalla fulltrúa þeirra sveitarfélaga,
sem eru með þjónustusamninga við sjálfstætt starfandi skóla, saman til fundar
um hvernig bregðast eigi við erindi Samtaka verslunar og þjónustu frá 2.
febrúar sl.
16. Upplýsingasamfélag framtíðar - 1505006SA
Lagt fram bréf Hauks Arnþórssonar, dags. 6. maí 2015, þar sem því er beint
til stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga að hefja skoðun á því hvernig
íslensk sveitarfélög gætu tekið næstu skref inn í upplýsingasamfélag framtíðar.
Einnig lagt fram minnisblað þróunar- og alþjóðasviðs sambandsins, dags. 12.
maí 2015, um viðbrögð við bréfi Hauks Arnþórssonar, dagskrá málþings um
upplýsingatæknimál sveitarfélaga og samantekt þróunar- og alþjóðasviðs
sambandsins, dags. í mars 2012, um upplýsingatæknimál.

Stjórn sambandsins þakkar áhuga Hauks Arnþórssonar á upplýsingamálum
sveitarfélaga, en telur að upplýsingatæknimál sveitarfélaga séu í ágætum
farvegi á þróunar- og alþjóðasviði sambandsins.
17. Tryggingafræðileg staða A-deildar LSS - 0706190SA
Lagðar fram tillögur að breytingum á samþykktum Lífeyrissjóðs starfsmanna
sveitarfélaga, dags. 6. maí 2015, ásamt minnisblaði frá framkvæmdastjóra
sambandsins, dags. 27. maí 2015. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir málinu
og upplýsti að stefnt væri að lagabreytingu sem heimilar fyrirliggjandi halla á
lífeyrisskuldbindingum umfram eignir A-deildar LSS.
Aldís Hafsteinsdóttir vék af fundi kl. 14:40.
18. Úthlutun á 850 m.kr. til framkvæmda á ferðamannastöðum - 1106014SA
Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 27. maí
2015, um úthlutun ríkisstjórnar á 850 m.kr. til framkvæmda á ferðamannastöðum árið 2015. Eftirfarandi samþykkt gerð samhljóða:

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga lýsir vonbrigðum með þá ákvörðun
ríkisstjórnarinnar, sem tilkynnt var 26. maí sl., að sérstök 850 m.kr. fjárveiting
á árinu 2015 til brýnna uppbyggingar- og verndaraðgerða á ferðamannastöðum skuli vera einskorðuð við ferðamannastaði í eigu eða umsjón ríkisins.
Í sambærilegri úthlutun á árinu 2014 var haft náið samráð við sambandið um
framkvæmd úthlutunar og var niðurstaðan sú að af 385 m.kr. úthlutun rann
rúmur helmingur til ferðamannastaða í eigu eða umsjón sveitarfélaga.
Stjórnin felur formanni og framkvæmdastjóra sambandsins að óska eftir fundi
með ráðherra ferðamála, þar sem kallað verði eftir skýringum á þessu breytta
verklagi. Jafnframt verði ræddar leiðir til þess að tryggja áframhaldandi
uppbyggingar- og verndaraðgerðir á ferðamannastöðum í eigu eða umsjón
sveitarfélaga, sem verða ekki síður fyrir álagi en þeir ferðamannastaðir sem
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ríkið ber ábyrgð á. Tekjuaukning sveitarfélaga af fjölgun ferðamanna er hins
vegar hlutfallslega mjög lítil í samanburði við tekjuaukningu ríkisins af
stórauknum umsvifum í ferðaþjónustu á síðustu árum.
Af hálfu stjórnarinnar er lögð áhersla á að horft verði heildstætt og til
nokkurra ára í senn á þörf fyrir framkvæmdir á ferðamannastöðum. Eðlilegt er
að allir ferðamannastaðir í eigu eða umsjón opinberra aðila njóti jafnræðis
við ákvarðanir um úthlutun skattfjár, í stað þess að sveitarfélögin þurfi að
leggja fram 50% mótframlag vegna framkvæmda á ferðamannastöðum í
þeirra umsjón. Aðeins með því móti er hægt að tryggja að fjölgun
ferðamanna til landsins valdi ekki tjóni á mikilvægum ferðamannastöðum.
19. Samráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks - 1103020SA
Lagðar fram til kynningar fundargerðir 48. og 49. fundar samráðsnefndar um
málefni fatlaðs fólks frá 9. janúar og 27. febrúar 2015.
20. CEMR framkvæmdastjórnarfundur í Vín - 1406007SA
Lögð fram til kynningar samantekt sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs
sambandsins, dags. 27. apríl 2015, um CEMR framkvæmdastjórafund í Vín
21.-22. apríl 2015, ásamt dagskrá og skýrslu.
21. Bráðabirgðaniðurstaða úr ársreikningum sveitarfélaga árið 2014 1205033SA
Lagt fram til kynningar minnisblað hag- og upplýsingasviðs sambandsins,
dags. 27. maí 2015, um bráðabirgðaniðurstöðu úr ársreikningum sveitarfélaga árið 2014, sem sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs sambandsins gerði
nánari grein fyrir. Fram kom að samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum ársreikninga fyrir árið 2014 frá 51 sveitarfélagi, og þ.m.t. öllum þeim stærstu, þá
hefur afkoma þeirra versnað verulega milli áranna 2013 og 2014.
22. Tilnefning í vinnuhóp um lög um skráningu og mat fasteigna - 1503051SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til innanríkisráðuneytisins, dags. 7.
apríl 2015, þar sem Gunnlaugur Júlíusson, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs
sambandsins, eru tilnefndur í vinnuhóp um hugsanlegar breytingar á lögum
um skráningu og mat fasteigna.
23. Tilnefning í Vatnaráð - 1104006SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfisráðuneytisins, dags. 20.
apríl 2015, þar sem Helga Hreinsdóttir, framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits
Austurlands, er tilnefnd sem nýr fulltrúi í Vatnaráð, í stað Eyrúnar Ingibjargar
Sigþórsdóttur, sem látið hefur af störfum á vettvangi sveitarstjórnarmála.
24. Tilnefning í samvinnuhóp um öryggisvistun fyrir tilgreinda hópa 1503004SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til velferðarráðuneytisins, dags. 27.
apríl 2015, þar sem Bryndís Gunnlaugsdóttir, lögfræðingur og bæjarfulltrúi í
Grindavík, og Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri í Grindavík, eru tilnefnd í
samvinnuhóp um sérstaka öryggisvistun fyrir tilgreinda hópa.
25. Endurtilnefning í nefnd til að meta kostnaðaráhrif nýrrar
byggingarreglugerðar - 1003005SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðu-
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neytisins, dags. 6. maí 2015, þar sem Pétur Bolli Jóhannesson, skipulagsstjóri
Akureyrarbæjar, og Lulu Munk Andersen, skipulags- og byggingafulltrúi
Borgarbyggðar, eru tilnefnd í nefnd til að meta kostnaðaráhrif nýrrar
byggingarreglugerðar, í stað Gísla Norðdahls sem óskað hefur lausnar frá setu
i nefndinni.
26. Tilnefning í starfshóp um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 1505001SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til velferðarráðuneytisins, dags. 12.
maí 2015, þar sem Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur á lögfræði- og
velferðarsviði sambandsins, er tilnefndur í starfshóp um framkvæmdaáætlun í
málefnum fatlaðs fólks, og Gyða Hjartardóttir, félagsþjónustufulltrúi á
lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, til vara.
27. Umsögn um skattafslátt vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu 1503021SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til nefndasviðs Alþingis, dags.
11. mars 2015, um þingsályktun um skattafslátt vegna kostnaðar við ferðir til
og frá vinnu, 109. mál.
28. Umsögn um frumvarp til laga um vexti og verðtryggingu - 1503020SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, dags. 24. apríl 2015, um frumvarp um breytingu á lögum
um vexti og verðtryggingu, 561. mál.
29. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um veitingastaði,
gististaði og skemmtanahald - 1504037SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til nefndasviðs Alþingis, dags.
28. apríl 2015, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um veitingastaði,
gististaði og skemmtanahald, 704. mál.
30. Umsögn um frumvarp til laga um verndarsvæði í byggð - 1504035SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til nefndasviðs Alþingis, dags.
29. apríl 2015, um frumvarp til laga um verndarsvæði í byggð, 629. mál.
31. Umsögn um fumvarp til laga um landmælingar og grunnkortagerð 1503016SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 5. maí 2015, um frumvarp um breytingu á
lögum um landmælingar og grunnkortagerð, 560. mál.
32. Umsögn um þingsályktunarstefnu um landsskipulagsstefnu 2015-2026 1310200SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 7. maí 2015, um þingsályktunartillögu um
landsskipulagsstefnu 2015-2026, 689. mál.
33. Umsögn um frumvarp til breytinga á lögræðislögum - 1503007SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 11. maí 2015, um frumvarp til breytinga á
lögræðislögum, 687. mál.
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34. Umsögn um frumvarp til laga um þjóðlendur og ákvörðun marka
eignarlanda, þjóðlendna og afrétta - 1505013SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til nefndasviðs Alþingis, dags.
15. maí 2015, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðlendur og
ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, 703. mál.
35. Umsögn um frumvarp til laga um byggðaáætlun og sóknaráætlanir 1505018SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuveganefndar
Alþingis, dags. 15. maí 2015, um frumvarp til laga um byggðaáætlun og
sóknaáætlanir landshluta, 693. mál.
36. Umsögn um frumvarp til laga um skipulags- og mannvirkjamál á
Reykjavíkurflugvelli - 1505015SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 18. maí 2015, um frumvarp um skipulagsog mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli, 361. mál.

Eiríkur Björn Björgvinsson lagði fram fyrirspurn um meðalhófsreglu sænsku
stjórnarskrárinnar, sem vísað er til í umsögninni, sem sviðsstjóri lögfræði- og
velferðarsviðs sambandsins svaraði.
37. Umsögn um frumvarp til laga um húsnæðissamvinnufélög - 1505012SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis,
dags. 18. maí 2015, um frumvarp um húsnæðissamvinnufélög, 697. mál.
38. Umsögn um frumvarp um breytingar á húsaleigulögum - 1505011SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis,
dags. 19. maí 2015, um frumvarp um breytingu á húsaleigulögum, 696. mál.
39. Lækkun grunnfjárhæðar á fjárhagsaðstoð - 1503044SA
Lögð fram til kynningar bréf sambandsins til velferðarráðuneytisins, dags. 27.
apríl 2015, um ákvarðanir sveitarfélaga um upphæðir fjárhagsaðstoðar.
40. Leiðbeiningar til sveitarfélaga um fasteignaskatt af ferðaþjónustu o.fl. 1504022SA
Lagðar fram til kynningar leiðbeiningar til sveitarfélaga um fasteignaskatt á
mannvirki tengd ferðaþjónustu, dags. 28. apríl 2015, sem lögfræði- og
velferðarsvið sambandsins hefur tekið saman.
41. Atvinnuleysistryggingasjóður - 1111003SA
Lagt fram bréf Gissurar Péturssonar, forstjóra Vinnumálastofnunar, dags. 7.
apríl 2015, til bæjar- og sveitarstjóra og tengiliða þeirra, um átaksverkefni til
að fjölga tímabundnum störfum fyrir námsmenn í sumar.
42. Ungt fólk og lýðræði 2015 - 1503059SA
Lagt fram bréf frá Ungmennaráði Ungmennafélags Íslands, dags. 30. apríl
2015. Einnig lögð fram ályktun ráðstefnunnar Ungt fólk og lýðræði sem
haldin var í Stykkishólmi 25.-27. mars 2015.
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43. Ísland ljóstengt - Landsátak í uppbyggingu fjarskiptainnviða - 1312036SA
Lögð fram til kynningar skýrslan Ísland ljóstengt - Landsátak í uppbyggingu
fjarskiptainnviða, dags. í mars 2015.

Framkvæmdastjóri vakti athygli á þeim skyldum sem gert er ráð fyrir að
lagðar verði á sveitarfélögin vegna ljósleiðaravæðingar alls landsins, sem ekki
feli þó í sér fjárhagslegar skuldbindingar fyrir þau. Hann sagði jafnframt að
ekki séu líkur á, að sveitafélögin sem þegar hafa lagt út fé vegna
ljósleiðaravæðingar fái það endurgreitt úr opinberum sjóðum.
44. Forsætisráðuneyti - skýrslan Sjálfvirkar verðbreytingar - 1503065SA
Lögð fram til kynningar skýrslan Sjálfvirkar verðbreytingar, dags. í mars 2015.
45. Fjármögnun stærri framkvæmda - 1403066SA
Lögð fram til kynningar skýrslan Fjármögnun stærri framkvæmda - Skýrsla
starfshóps um aðkomu einkaaðila að samgönguverkefnum, dags. í mars
2015.

Framkvæmastjóri vakti athygli á því, að í skýrslunni sé komist að þeirri
niðurstöðu að eina framkvæmdin sem komi til greina sem einkaframkvæmd
sé verkefnið við Sundabraut.
46. Staða barnaverndarmála á Íslandi - 1412007SA
Lögð fram til kynningar skýrsla Ríkisendurskoðunar um stöðu barnaverndarmála á Íslandi, dags. í maí 2015.
Næsti fundur er ráðgerður föstudaginn 26. júní kl. 12 á hádegi.
Fundi var slitið kl. 15:02.
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