Fundargerð 834. fundar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Árið 2015, föstudaginn 11. desember kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra
sveitarfélaga saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.
Fundinn sátu: Halldór Halldórsson, Eiríkur Björn Björgvinsson, Gunnar Axel
Axelsson, Jónína Erna Arnardóttir, Halla Sigríður Steinólfsdóttir, Gunnar Einarsson,
Elsa Hrafnhildur Yeoman í forföllum Sigurðar Björns Blöndal, Aldís Hafsteinsdóttir,
Gunnlaugur Stefánsson í forföllum Gunnhildar Ingvarsdóttur og Ísólfur Gylfi
Pálmason. Skúli Helgason boðaði forföll.
Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri og sviðsstjórarnir Anna G.
Björnsdóttir, 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.

Fundargerð 832. og 833. fundar - 1412022SA
Lagðar fram til staðfestingar fundargerðir 832. fundar frá 20. nóvember 2015
og 833. fundar frá 30. nóvember 2015.

Fundargerðirnar voru staðfestar og undirritaðar.
2.

Skipulagsmálanefnd sambandsins - 1511036SA
Lögð fram fundargerð 21. fundar skipulagsmálanefndar sambandsins, sem
haldinn var 17. nóvember 2015.

Stjórn sambandsins tekur undir 7. tölulið fundargerðarinnar og kallar eftir því
að starfshópur um gerð frumvarps til laga um skipulag haf- og strandsvæða
skili tillögum sem fyrst. Af hálfu stjórnar sambandsins er lögð áhersla á að í
þeirri vinnu verði tryggt að sveitarfélögin geti sett stefnu í sínu aðalskipulagi,
sem tekið verði mið af við gerð strandsvæðaskipulags.
3.

Félagsþjónustunefnd sambandsins - 1511037SA
Lagðar fram fundargerðir 27. og 28. fundar félagsþjónustunefndar Sambands
íslenskra sveitarfélaga frá 22. október 2015 og 7. desember 2015.
Í tengslum við 2. lið í fundargerð 28. fundar félagsþjónustunefndar gerði
sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs grein fyrir bréfi frá velferðarráðuneytinu
sem barst sambandinu fyrr í dag. Þar er skýrt frá því að ráðuneytið samþykkir
fyrir sitt leyti að heildarfjárhæð til NPA samninga á árinu 2016 verði 845
m.kr. Sú fjárhæð miðast við 54 NPA samninga sem eru í gildi í árslok 2015
og hækkunar vegna kjarasamninga. Ekki er gert ráð fyrir fjárheimild til nýrra
samninga og falli samningur niður verður ekki gerður nýr samningur í hans
stað. Kostnaðarhlutdeild ríkisins vegna NPA samninga á árinu 2016 verður
25%. Að hámarki greiðir ríkissjóður vegna NPA samninga allt að 211 m.kr.
árið 2016.
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Stjórnin telur það vera mjög jákvætt skref að kostnaðarhlutdeild ríkisins
hækki úr 20% í 25% á árinu 2016 og að ráðuneytið hefur ákveðið að
bregðast við hækkun útgjalda til tilraunaverkefnisins. Stjórnin telur þó að
stefna þurfi að því að þetta hlutfall hækki í 30%.
4.

Samráðsfundur aðila sem undirrituðu áskorun vegna barna í vanda í
skólakerfinu - 1504039SA
Lagt fram minnisblað skólamálafulltrúa á lögfræði- og velferðarsviði
sambandsins, dags. 25. nóvember 2015, um samráðsfund aðila sem
undirrituðu áskorun vegna barna í vanda í skólakerfinu og fulltrúa Sambands
íslenskra sveitarfélaga.

5.

Kynning á stöðu viðræðna um málefni tónlistarfræðslu - 1506224SA
Lögð fram kynning sem sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins
flutti á haustfundi Grunns 27. nóvember sl., um stöðu viðræðna um málefni
tónlistarfræðslu. Sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins og þeir
stjórnarmenn sem hafa átt aðkomu að málinu munu gerðu nánari grein fyrir
stöðu málsins.

Ef frekari þróun verður í viðræðum um lausn málsins á næstu vikum
mun formaður leita eftir heimild frá stjórninni til þess að undirrita
yfirlýsingu/samkomulag með vísan til viðræðna sem fram fóru á
fundinum.
6.

Starfsáætlun 2015 - 1411023SA
Lögð fram starfsáætlun 2015 með mati á árangri og drögum að
áhersluatriðum ársins 2016.
Framkvæmdastjóri gerði nánari grein fyrir skjalinu og skýrði frá því að á
janúarfundi stjórnarinnar verði starfsáætlun fyrir árið 2016 lögð fram til
staðfestingar. Stjórnarmenn hafi tök á því að koma á framfæri athugasemdum
við þau drög að starfsáætlun 2016 sem lögð voru fram á fundinum.

Stjórnin leggur áherslu á að því að könnun á kjörum og starfsumhverfi
sveitarstjórnarmanna, sem unnið hefur verið að á yfirstandandi ári, verði
lokið sem fyrst.
7.

Kjarasamningar 2015 - 1409043SA
Lagðir fram til staðfestingar samningar milli samninganefndar Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Bandalags starfsmanna ríkis og bæja,
Starfsgreinasambands Íslands og Flóabandalagsins, dags. 20. nóvember 2015,
Félags leikskólakennara, dags. 26. nóvember 2015, og Félags stjórnenda
leikskóla, dags. 2. desember 2015, um breytingar og framlengingu
kjarasamnings aðila.

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga staðfestir fyrir sitt leyti breytingar á
framangreindum kjarasamningum.
8.

Bakhópur vegna málefna fatlaðra - 1106013SA
Lögð fram til kynningar fundargerð 18. fundar bakhóps sambandsins vegna
yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga frá 2. desember
2015.
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9.

Starfshópur vegna notkunar á plastpokum - 1512022SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins dags. 4. desember 2015, þar sem Eygerður Margrétardóttir,
deildarstjóri umhverfis- og úrgangsstjórnunar á skrifstofu umhverfisgæða á
umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar, og Lúðvík E. Gústafsson,
verkefnisstjóri um úrgangsmál á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, eru
tilnefnd í starfshóp til að móta tillögur að aðgerðum um hvernig draga megi
úr notkun plastpoka.

10. Umsögn um reglugerð um inntak kennaramenntunar - 1401055SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og
menningarmálaráðuneytisins, dags. 18. nóvember 2015, um breytingar á
reglugerð nr. 87/2009 um inntak kennaramenntunar.
11. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna
sveitarfélaga - 1509032SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 19. nóvember 2015, um frumvarp til laga
um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, 263. mál. Breytingin felst
í því, að deila tekjum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga af bankaskatti í hlutfalli af
útsvarsstofni hvers sveitarfélags af heildarútsvarsstofni.

Aldís Hafsteinsdóttir, Jónína Erna Arnardóttir, Gunnlaugur Stefánsson og
Ísólfur Gylfi Pálmason lögðu fram eftirfarandi bókun:
Í ljósi þeirra gagna sem við höfum nú undir höndum treystum við okkur ekki
til þess lengur, að mæla með því við Alþingi að frumvarp um breytingu á
lögum um tekjustofna sveitarfélaga 263. mál, verði samþykkt.
Verði umrætt frumvarp að lögum er ljóst að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu munu fá stóran hluta þess framlags sem renna mun til Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga vegna bankaskattsins. Önnur sveitarfélög munu fá miklu minna
en ef að framlagið færi í hefðbundinn farveg útgjaldajöfnunarframlags
jöfnunarsjóðs.
Það er ósannað að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafi orðið fyrir þvílíku
tapi að það réttlæti þessa breytingu á úthlutunarreglum. Auk þess gefur
breytingin vont fordæmi til lengri tíma litið enda tekjuöflunarmöguleikar
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu allt aðrir og meiri heldur en smærri
sveitarfélaga á landsbyggðinni.
Standa ber vörð um hlutverk jöfnunarsjóðs sem er að jafna fjárhagslega stöðu
sveitarfélaga. Þetta frumvarp vinnur að okkar mati gegn því meginmarkmiði.
12. Umsögn um þingsályktunartillögu um stefnu og aðgerðaáætlun í
geðheilbrigðismálum - 1508036SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis,
dags. 3. desember 2015, um þingsályktunartillögu um stefnu og
aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára.
13. Fundir sveitarstjórnarmanna í París í desember 2015 - 1406007SA
Lagt fram til kynningar minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs
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sambandsins, dags. 9. desember 2015, um loftslagsmál, hryðjuverkavá,
flóttamenn og markmið S.Þ. um sjálfbæra þróun sem rædd voru á fundum
sveitarstjórnarmanna í París dagana 4.–7. desember 2015.
Formaður flutti stjórnarmönnum og starfsmönnum sambandsins góðar óskir um
gleðilega jólahátíð og farsæld á nýju ári með þökkum fyrir samstarfið á árinu sem er
að líða.
Næsti fundur er ráðgerður föstudaginn 29. janúar 2016.
Fundi var slitið kl. 14:15.

Halldór Halldórsson

Eiríkur Björn Björgvinsson

Gunnar Axel Axelsson

Jónína Erna Arnardóttir

Halla Sigríður Steinólfsdóttir

Gunnar Einarsson

Elsa Hrafnhildur Yeoman

Aldís Hafsteinsdóttir
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Gunnlaugur Stefánsson

Ísólfur Gylfi Pálmason

framkvæmdastjóri

ritari
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