Fundargerð 879. fundar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Árið 2020, föstudaginn 28. febrúar kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra
sveitarfélaga saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.
Fundinn sátu: Aldís Hafsteinsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Þórdís Lóa
Þórhallsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Haraldur Sverrisson, Guðmundur Ari
Sigurjónsson, Rakel Óskarsdóttir, Bjarni Jónsson, Kristján Þór Magnússon, Jón Björn
Hákonarson og Ásgerður Kristín Gylfadóttir.
Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri og sviðsstjórarnir Anna G.
Björnsdóttir, Guðjón Bragason, Inga Rún Ólafsdóttir, Sigurður Ármann Snævarr og
Valur Rafn Halldórsson, sem ritaði fundargerð.
Gunnar Einarsson boðaði forföll, varamaður hans Haraldur Sverrisson mætti í hans
stað. Ásgerður Kristín Gylfadóttir tók þátt í fundinum í gegnum fjarfundarbúnað.
Fundargerðin var færð í tölvu.
Þetta var tekið fyrir:
Þetta var tekið fyrir:
1.

Fundargerð 878. fundar - 1909023SA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 878. fundar stjórnar sambandsins frá 31.
janúar 2020.
Fundargerðin var staðfest og undirrituð.

2. Ársreikningur Samband íslenskra sveitarfélaga 2019 - 1911102SA
Lagður fram ársreikningur Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2019, sbr. 2.
tölulið fundargerðar 878. fundar stjórnar sambandsins. Undir þessum lið sat
Auðunn Guðjónsson, löggiltur endurskoðandi frá KPMG, og lagði fram
endurskoðunarskýrslu, dags. 28. febrúar 2020, og áritaði jafnframt reikninginn
sem óháður endurskoðandi sambandsins.
Stjórn sambandsins staðfesti ársreikning sambandsins fyrir árið 2019 með
undirritun sinni.
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir kom inn á fundinn kl. 12:25.
3. Ársreikningur Bakhjarls sambandsins 2019 - 1912008SA
Lagður fram ársreikningur Bakhjarls Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið
2019, sbr. 3. tölulið fundargerðar 878. fundar stjórnar sambandsins. Undir
þessum lið sat Auðunn Guðjónsson, löggiltur endurskoðandi frá KPMG, og lagði
fram endurskoðunarskýrslu, dags. 28. febrúar 2020 og áritaði jafnframt
reikninginn sem óháður endurskoðandi sambandsins.
Stjórn sambandsins staðfesti ársreikning Bakhjarls
sveitarfélaga fyrir árið 2019 með undirritun sinni.
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4. Staða kjaramála - 1905033SA
Lagt fram til kynningar sem trúnaðarskjal minnisblað sviðsstjóra kjarasviðs
sambandsins, dags. 25. febrúar 2020, um stöðu kjaramála í febrúar 2020.
Inga Rún Ólafsdóttir fór af fundi kl. 13:25.
5. Félagsþjónustunefnd sambandsins - 1810074SA
Lögð fram fundargerð 47. fundar fræðslumálanefndar sambandsins frá 5.
febrúar 2020.
Stjórn sambandsins skorar á ríkisstjórnina að tryggja fjármögnun NPA samninga
árið 2020 og að séð verði til þess að ekki einungis samningar sem eru nú þegar í gildi
verði fjármagnaðir heldur einnig að gert verði ráð fyrir nýliðun á árinu, í samræmi
við ákvæði laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr.
38/2018 og fjármálaáætlun hins opinbera fyrir árin 2019-2023.
Jón Björn Hákonarson kom inn á fundinn kl. 13:40.
6. Fræðslumálanefnd sambandsins - 1810078SA
Lögð fram fundargerð 124. fundar fræðslumálanefndar sambandsins frá 5.
febrúar 2020.
7. Skipulagsmálanefnd sambandsins - 1810076SA
Lögð fram fundargerð 39. fundar skipulagsmálanefndar sambandsins frá 25.
febrúar 2020. Einnig lagt fram vegna 1. liðar fundargerðarinnar, minnisblað
sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins um stöðu helstu verkefna samantekt fyrir 39. fund skipulagsmálanefndar.
Stjórn sambandsins ítrekar mikilvægi þess að gjöld sem sveitarfélög greiða til
Þjóðskrár skv. gjaldskrá skili sér til stofnunarinnar til að standa undir þeirri
þjónustu er sveitarfélög greiða fyrir, sem er rekstur Fasteignaskrár.
8. Fundir Jónsmessunefndar - 2001057SA
Lögð fram fundargerð samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga Jónsmessunefndar frá 24. febrúar 2020, ásamt fylgiskjali, dags. 19. febrúar 2020,
vegna 2. liðar fundargerðarinnar.
Formaður og framkvæmdastjóri skýrðu helstu atriði í væntanlegu samkomulagi
sambandsins, sveitarstjórnarráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins, sem gert er á
grundvelli laga um opinber fjármál. Jónsmessunefnd mun ganga frá
samkomulaginu og formaður og framkvæmdastjóri undirrita það með fyrirvara um
staðfestingu stjórnar sambandsins, en samkomulagið verður lagt fram á næsta
reglulega fundi stjórnarinnar sem haldinn verður 27. mars 2020.
9. Yfirlit verkfallsboðana - 2002037SA
Lagt fram til kynningar yfirlit verkfallsboðana fyrir mars 2020.
Kristján Þór Magnússon fór af fundi kl. 14:40.
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10. Dagskrá landsþingsins 2020 - 1910004SA
Lögð fram dagskrá XXXV. landsþings sambandsins sem haldið verður á Grand
hóteli í Reykjavík 26. mars 2020. Einnig lagt fram vinnuskjal starfshóps um
endurskoðun samþykkta sambandsins og breytingartillaga Tómasar Ellerts
Tómassonar og Vigdísar Hauksdóttur sveitarstjórnarfulltrúa Miðflokksins, að
lýðræðisumbótum hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga fyrir XXXV. landsþing 26.
mars 2020. Gögn þessi verða send landsþingsfulltrúum á stafrænu formi.
Haraldur Sverrisson fór af fundi kl. 14:45.
11. Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna fasteignaskatta - 1909026SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs sambandsins, dags. 19.
febrúar 2020, um framlög jöfnunarsjóðs vegna fasteignaskatta.
Svohljóðandi bókun samþykkt samhljóða:
Svohljóðandi bókun samþykkt samhljóða:
Minnisblaðið um fasteignaframlag Jöfnunarsjóð sveitarfélaga dregur vel fram
hversu ógegnsætt og flókið regluverk sjóðsins er. Stjórn sambandsins telur afar
mikilvægt að uppstokkun verði gerð á þessu regluverki í tengslum við
heildarendurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga sem boðuð er í nýsamþykktri
þingsályktun um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga.
Eyþór Laxdal Arnalds fór af fundi kl. 15:00.
12. Tilnefning í sérfræðingahóp um framkvæmd og þróun samræmdra prófa í
grunnskólum - 2002002SA
Lagt
fram
til
kynningar
bréf
sambandsins
til
menntaog
menningarmálaráðuneytisins, dags. 13. febrúar 2020, þar sem Vigfús
Hallgrímsson, þróunarfulltrúi grunnskóla á mennta- og lýðheilsusviði
Hafnarfjarðar, er tilnefndur sem aðalmaður í sérfræðingahóp um framkvæmd og
þróun samræmdra prófa í grunnskólum, og Svandís Ingimundardóttir,
skólamálafulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði, til vara.
13. Tilnefning í samstarfshóp um endurskoðun stefnu og aðgerðaráætlunar á sviði
nýsköpunar og tækni á sviði félagsþjónustu - 2002027SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 18.
febrúar 2020, þar sem Halldór Sigurður Guðmundsson, framkvæmdastjóri
Öldrunarheimila
Akureyrar,
og
María
Ingibjörg
Kristjánsdóttir,
félagsþjónustufulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, eru tilnefnd í
samstarfshóp um endurskoðun stefnu og aðgerðaráætlunar á sviði nýsköpunar
og tækni á sviði félagsþjónustu.
14. Tilnefning í viðræðuhóp vegna breytts fyrirkomulags talmeinaþjónustu við
skólabörn - 1901064SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 18. febrúar 2020, þar sem Tryggvi Þórhallsson,
lögfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, er tilnefndur sem fulltrúi
sambandsins í viðræðuhóp vegna breytts fyrirkomulags talmeinaþjónustu við
skólabörn.
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15. Endurtilnefning í samráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks skv. 36. gr. laga nr.
38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir 1810070SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 19.
febrúar 2020, þar sem Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, félagsmálastjóri á
fjölskyldusviði Sveitarfélagsins Skagafjarðar, og Arnar Helgi Lárusson, formaður
SEM samtakanna, eru tilnefnd í samráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks skv. 36.
gr. laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
16. Tilnefning í samráðshóp um eftirfylgni nýrrar stefnu í íþróttamálum 2002018SA
Lagt
fram
til
kynningar
bréf
sambandsins
til
menntaog
menningarmálaráðuneytisins, dags. 24. febrúar 2020, þar sem Bragi Bjarnason,
deildarstjóri frístunda- og menningardeildar Sveitarfélagsins Árborgar, er
tilnefndur sem aðalmaður í samráðshóp um eftirfylgni nýrrar stefnu í
íþróttamálum, og Jóhanna M. Hjartardóttir, menningar- og frístundarfulltrúi
Hveragerðisbæjar, til vara.
17. Tilnefning í ráðgefandi nefnd um gagnaöflun og rannsóknir á sviði ferðamála 2002031SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Ferðamálastofu, dags. 25. febrúar
2020, þar sem Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka
sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV), er tilnefnd í ráðgefandi nefnd um
gagnaöflun og rannsóknir á sviði ferðamála.
18. Tillaga um fulltrúa í málnefnd um íslenskt táknmál - 2002017SA
Lagt
fram
til
kynningar
bréf
sambandsins
til
menntaog
menningarmálaráðuneytisins, dags. 25. febrúar 2020, um tillögu sambandsins um
fulltrúa í málnefnd um íslenskt táknmál.
19. Umsögn um frumvarp til laga um loftslagsmál - hlutverk loftslagsráðs 2001056SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 5. febrúar 2020, um frumvarp til laga um
loftslagsmál (hlutverk loftslagsráð), 467. mál.
20. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2018 um
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga - 2001076SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og
menningarmálaráðuneytisins, dags. 7. febrúar 2020, um drög að frumvarpi um
breytingu á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu
persónuupplýsinga
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21. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd nr.
60/2013, með síðari breytingum - óbyggt víðerni - 2002012SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins, dags. 10. febrúar 2020, um drög að frumvarpi til laga um
breytingu á lögum um náttúruvernd nr. 60/2013, með síðari breytingum (óbyggt
víðerni), mál nr. 18/2020.
22. Umsögn um frumvarp til laga um Orkusjóð - 2002011SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 10. febrúar 2020, um drög að frumvarpi til laga
um Orkusjóð, nr. 15/2020.
23. Umsögn um drög að lýsingu á landgræðsluáætlun - 2001069SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins, dags. 13. febrúar 2020, um drög að lýsingu á
landgræðsluáætlun, mál nr. 12/2020.
24. Umsögn um drög að tillögu til þingsályktunar um forvarnir gegn kynferðislegu
og kynbundnu ofbeldi og áreitni, ásamt áætlun fyrir árin 2021-2025 - 2002023SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til forsætisráðuneytisins, dags. 16.
febrúar 2020, um drög að tillögu til þingsályktunar um forvarnir gegn
kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni, ásamt áætlun fyrir árin 2021-2025,
mál nr. 25/2020.
Framkvæmdastjóri vakti athygli á að í drögum að tillögunni er lagt til að ráðinn
verði starfsmaður hjá sambandinu til að sinna forvarnarstarfi í samræmi við
tillöguna. Hann taldi rétt að skoða þetta starf sem sérstakt tímabundið
verkefnisstjórastarf sem staðsett yrði utan höfuðborgarsvæðisins í samræmi við lið
B.7. í gildandi byggðaáætlun, um störf án staðsetningar, og tölulið 11. í
nýsamþykktri þingsályktunartillögu um stefnumótandi áætlun í málefnum
sveitarfélaga fyrir árin 2019?2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019?2023, sem fjallar
um fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni. Rétt væri að skoða að auglýsa þetta
starf þannig að staðsetning þess yrði ákveðin í samvinnu við landhlutasamtök
sveitarfélaga og/eða skólaskrifstofur utan höfuðborgarsvæðisins.
25. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni innflytjenda 2001058SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags.
17. febrúar 2020, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni
innflytjenda, nr. 116/2012, með síðari breytingum (móttaka flóttafólks og
innflytjendaráð), 457. mál.
26. Umsögn um opinber innkaup - stöðumat og valkostir - 2001062SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til fjármála- og
efnahagsráðuneytisins, dags. 20. febrúar 2020, um stöðumat og valkosti í
opinberum innkaupum, mál nr. 14/2020.
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27. Umsögn um frumvarp um breytingar á sveitarstjórnarlögum og lögum um
tekjustofna sveitarfélaga - 2002009SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 25. febrúar 2020, um frumvarp um breytingar
á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna sveitarfélaga, mál nr. 29/2020.
28. Bókun bæjarráðs Seyðisfjarðarkaupstaðar um uppbyggingu ofanflóðavarna 1905022SA
Lögð fram til kynningar bókun bæjarráðs Seyðisfjarðarkaupstaðar frá 19. febrúar
2020, þar sem tekið er undir bókun stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá
31. janúar 2020, um uppbyggingu ofanflóðavarna.
29. Uppgjör staðgreiðslu 2019 - 2002022SA
Lagt fram til kynningar skjal með upplýsingum um staðgreiðslu einstakra
sveitarfélaga.
30. Ársskýrsla Sambands íslenskra sveitarfélaga 2019 - 2001045SA
Lögð fram til kynningar ársskýrsla Sambands íslenskra sveitarfélag 2019.
31. Samstarf um EES-mál við umhverfis- og auðlindaráðuneyti - 1511062SA
Lögð fram til kynningar samantekt samkvæmt 2. gr. samnings Sambands
íslenskra sveitarfélaga og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins frá 29. júní 2018,
dags. í janúar 2020.
Fundi var slitið kl. 15:10

Aldís Hafsteinsdóttir

Heiða Björg Hilmisdóttir

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir

Eyþór Laxdal Arnalds

Haraldur Sverrisson
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Guðmundur Ari Sigurjónsson

Rakel Óskarsdóttir

Bjarni Jónsson

Kristján Þór Magnússon

Jón Björn Hákonarson

Ásgerður Kristín Gylfadóttir

framkvæmdastjóri

ritari
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