XXXI. landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga
haldið í Grand hóteli í Reykjavík
24. mars 2017

DAGSKRÁ

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
2017

Landsþing sambandsins
Grand hótel í Reykjavík - Gullteigur
Kl. 09:20–10:00
Kl. 10:00–10:25

Skráning þingfulltrúa og afhending gagna
1.

Þingsetning
Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Kl. 10:25–10:30

2.

Kosning þingforseta, ritara og kjörbréfanefndar

Kl. 10:30–10:35

3.

Kjör varamanns
Kjör varamanns í Norðausturkjördæmi í stað Kristínar Gestsdóttur, sbr. 7. mgr. 13.
gr. samþykkta sambandsins.

Kl. 10:35–12:00

4.

Stefnumörkun sambandsins 2014–2018
Árangursmat stefnumörkunar.
Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Umræður á borðum og þingfulltrúar bregðast við og kynna sjónarmið í
almennum umræðum.

Kl. 12:00–13:00

HÁDEGISHLÉ

Kl. 13:00–13:10

5.

Álit kjörbréfanefndar

Kl. 13:10–13:30

6.

Tillögur um breytingar á samþykktum sambandsins
Áslaug M. Friðriksdóttir, borgarfulltrúi og fulltrúi í vinnuhópi stjórnar.

Kl. 13:30–13:50

7.

Ávarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
Jón Gunnarsson, ráðherra samgöngu- og sveitarstjórnarmála.

Kl. 13:50–15:15

8.

Efling sveitarstjórnarstigsins
Eyrún Ingibjörg Ingadóttir og Aldís Hafsteinsdóttir, fulltrúar í
verkefnisstjórn sem hefur það hlutverk að greina sveitarstjórnarstigið og
skilgreina tækifæri og leiðir til að styrkja það, gera grein fyrir verkefninu.
Umræður á borðum og þingfulltrúar bregðast við og kynna sjónarmið í
almennum umræðum.

Kl. 15:15–15:35

9.

Samþykktir sambandsins
Umræður og afgreiðsla tillagna.

Kl. 15:35–15:45

10.

Þingslit
Halla Sigríður Steinólfsdóttir, varaformaður sambandsins.
KAFFIVEITINGAR

Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga ohf.
Grand hótel í Reykjavík - Gullteigur

Vakin er athygli á því, að allir sveitarstjórnarmenn eiga rétt á að sækja aðalfund
Lánasjóðs sveitarfélaga ohf., skv. hlutafélagalögum nr. 2/1995.

Kl. 16:00

1. Setning fundar, kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar.
3. Ársreikningur 2016 lagður fram til afgreiðslu.
4. Ákvörðun um greiðslu arðs.
5. Kosning stjórnar, skv. 15. gr. samþykkta lánasjóðsins.
6. Breytingar á samþykktum félagsins vegna málsvarnarsjóðs.
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
8. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.
9. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir störf þeirra.
10. Önnur mál.

Móttaka fyrir aðalfundarmenn og landsþingsfulltrúa að fundi loknum í boði
Lánasjóðs sveitarfélaga ohf.

Úr samþykktum sambandsins
Hlutverk sambandsins er:
– Að vera sameiginlegur málsvari sveitarfélaganna í landinu og vinna að sameiginlegum hagsmunamálum
þeirra og samstarfi.
– Að þjóna sveitarfélögum á sviði vinnumarkaðsmála, annast kjarasamningsgerð og hafa fyrirsvar í
kjaramálum fyrir þau sveitarfélög sem veita umboð sitt til þess, hafa frumkvæði að rannsóknum og sinna
upplýsingagjöf til sveitarfélaga um kjaramál.
– Að vera fulltrúi íslenskra sveitarfélaga gagnvart ríkisvaldinu og öðrum innlendum aðilum, eftir því sem við
á.
– Að vera fulltrúi íslenskra sveitarfélaga gagnvart erlendum samtökum um sveitarstjórnarmál,
alþjóðastofnunum og öðrum þeim aðilum erlendis, er láta sig sveitarstjórnarmálefni skipta.
– Að vinna að almennri fræðslu um sveitarstjórnarmál með ráðstefnu-, námskeiða- og fundahaldi og útgáfuog upplýsingastarfsemi fyrir sveitarstjórnarmenn og starfsmenn sveitarfélaga.

Landsþing hefur æðsta vald í málefnum sambandsins. Það kemur saman árlega, að jafnaði í mars eða apríl. Á
því ári sem almennar sveitarstjórnarkosningar eru haldnar skal landsþing þó haldið í september eða október.
Stjórn sambandsins boðar til landsþings og ákveður þingstað og tímasetningu.

Að afloknum almennum sveitarstjórnarkosningum kjósa hlutaðeigandi sveitarstjórnir fulltrúa á landsþing og
gildir sú kosning fyrir kjörtímabil sveitarstjórnar. Um fjölda aðalfulltrúa á landsþingi gildir eftirfarandi:
a.

Sveitarfélag með allt að 1.000 íbúa kýs 1 fulltrúa.

b.

Sveitarfélag með 1.001 til 3.000 íbúa kýs 2 fulltrúa.

c.

Sveitarfélag með 3.001 til 5.000 íbúa kýs 3 fulltrúa.

d.

Sveitarfélag með 5.001 til 10.000 íbúa kýs 4 fulltrúa

e.

Sveitarfélag með fleiri en 10.000 íbúa kýs einn fulltrúa fyrir hvert byrjað tugþúsund íbúa umfram
10.000 til viðbótar hinum fjórum.

Íbúafjöldi samkvæmt þessari grein skal miðaður við 1. janúar á því ári sem almennar sveitar-stjórnarkosningar
fara fram. Notaðar skulu mannfjöldatölur skv. skráningu Hagstofu Íslands. Verði breyting á
sveitarfélagaskipan frá 1. janúar fram til sveitarstjórnarkosninga, skal laga íbúafjöldann að þeirri breytingu.
Varafulltrúar á landsþingi skulu kosnir jafnmargir og aðalfulltrúar. Kosning fulltrúa fer eftir sömu reglum og
gilda um kosningu nefnda skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga, annarra en byggðarráðs.
Kjörgengir sem fulltrúar á landsþingi eru nýkjörnir aðalmenn í sveitarstjórnum og varamenn þeirra jafnmargir
að tölu, hvort sem varamaður í sveitarstjórn hefur verið kjörinn sérstaklega við óbundnar kosningar eða hann
fær kjörbréf vegna setu á framboðslista við bundnar hlutfallskosningar.
Að kosningu lokinni, í síðasta lagi 1. ágúst, sendir sveitarfélagið skrifstofu sambandsins kjörbréf með nöfnum
þeirra sem hafa verið kjörnir fulltrúar og varafulltrúar.

Stjórnarmenn sem eigi eru kjörnir fulltrúar eiga rétt til setu á landsþingi með málfrelsi og tillögurétti.
Ennfremur eiga framkvæmdastjórar sveitarfélaga, þ.e. bæjar- og sveitarstjórar, auk formanna og
framkvæmdastjóra landshlutasamtaka sveitarfélaga rétt til setu á landsþingi með málfrelsi og tillögurétti.

