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Fundargerð 867. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 

Árið 2019, föstudaginn 25. janúar 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, Gunnar Einarsson, Guðmundur Ari Sigurjónsson, 
Rakel Óskarsdóttir, Bjarni Jónsson, Kristján Þór Magnússon, Jón Björn Hákonarson (í 
fjarfundarbúnaði) og Ásgerður Kristín Gylfadóttir. 

Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri, Anna G. Björnsdóttir 
sviðsstjóri, Guðjón Bragason sviðsstjóri, Inga Rún Ólafsdóttir sviðsstjóri, Sigurður 
Ármann Snævarr sviðsstjóri og Valur Rafn Halldórsson sviðsstjóri, sem ritaði 
fundargerð. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Fundargerð 866. fundar - 1710022SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 866. fundar stjórnar sambandsins frá 14. 
desember 2018. 

 Fundargerðin var staðfest og undirrituð. 

2.  Fundir Jónsmessunefndar - 1901041SA 

 

Lögð fram fundargerð samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga - 
Jónsmessunefndar frá 17. janúar 2019. Einnig lagt fram vegna 1. liðar 
fundargerðarinnar, yfirlit um stöðu sameiginlegra verkefna ríkis og sveitarfélaga 
skv. 6. gr. samkomulags aðila frá 6. apríl 2018, á grundvelli laga um opinber 
fjármál, dags. 14. janúar 2014, tillaga samráðsnefndar vegna 2. liðar 
fundargerðarinnar, um fyrirkomulag talmeinaþjónustu við skólabörn, dags. 16. 
janúar 2019, og útdráttur vegna 4. liðar fundargerðarinnar, um sjálfbærni 
fjármála sveitarfélaga, dags. 11. janúar 2019. 

 Framkvæmdastjóra falið að taka saman yfirlit um niðurstöðu kostnaðarmats 
lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla undanfarin fimm ár. 

3.  Skólamálanefnd sambandsins - 1810078SA 

 
Lögð fram fundargerð 117. fundar skólamálanefndar sambandsins frá 9. janúar 
2019. Einnig lögð fram vegna 2. liðar fundargerðarinnar, drög að erindisbréfi 
skólamálanefndar, dags. 4. janúar 2019. 

 Erindisbréf nefndarinnar samþykkt með þeirri breytingu að nafni nefndarinnar 
verður breytt í fræðslumálanefnd. 

Eyþór Laxdal Arnalds kom inn á fundinn kl. 12:45. 
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4.  Félagsþjónustunefnd sambandsins - 1810074SA 

 
Lögð fram fundargerð 43. fundar félagsþjónustunefndar sambandsins frá 9. 
janúar 2019. Einnig lögð fram vegna 1. liðar fundargerðarinnar, drög að 
erindisbréfi félagsþjónustunefndar, dags. 4. janúar 2019. 

 

Erindisbréf félagsþjónustunefndar samþykkt. Samþykkt var að sambandið skipi 
vinnuhóp til þess að semja leiðbeiningar sem sveitarfélög hafi til hliðsjónar við gerð 
sinna eigin reglna um notendastýrða persónulega aðstoð og stuðningsþjónustu. 
Leitað verði eftir þátttöku félagsmálaráðuneytisins um þátttöku í vinnuhópnum. 
Jafnframt verði haft samráð við hagsmunasamtök fatlaðs fólks um efni 
leiðbeininganna. 

5.  Siðanefnd sambandsins - 1801019SA 

 Lagðar fram fundargerðir 14., 15., 16., 17. og 18. fundar siðanefndar sambandsins 
frá 21. júní, 8. október, 2. nóvember og 14. desember 2018 og 21. janúar 2019. 

 
Samþykkt að fá siðnefndina og lögfræðinga sambandsins, sem komu að gerð 
málsmeðferðarreglna nefndarinnar, inn á næsta stjórnarfund til að ræða 
hugsanlegar breytingar á reglunum. 

Heiða Björg Hilmisdóttir vék af fundi kl. 13:45 

6.  Ársreikningur Sambands íslenskra sveitarfélaga 2018 - 1812001SA 

 
Lögð fram drög að ársreikningi Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2018. 
Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins gerðu 
grein fyrir reikningnum. 

 
Stjórn sambandsins samþykkir að vísa ársreikningi sambandsins fyrir árið 2018 til 
endurskoðunar hjá löggiltum endurskoðanda sambandsins. Afgreiðslu 
ársreikningsins er frestað til næsta fundar. 

7.  Ársreikningur Bakhjarls sambandsins 2018 - 1812002SA 

 
Lögð fram drög að ársreikningi Bakhjarls sambandsins fyrir árið 2018. 
Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins gerðu 
grein fyrir reikningnum. 

 
Stjórn sambandsins samþykkir að vísa ársreikningi Bakhjarls sambandsins fyrir árið 
2018 til endurskoðunar hjá löggiltum endurskoðanda sambandsins. Afgreiðslu 
ársreikningsins er frestað til næsta fundar. 

8.  Fjárhagsáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2019 - 1811017SA 

 
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun sambandsins fyrir árið 2019, ásamt 
greinargerð. Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs 
sambandsins gerðu grein fyrir áætluninni 

 

Stjórn sambandsins samþykkir tillögu að fjárhagsáætlun sambandsins fyrir árið 
2019. 
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9.  Fjárhagsáætlun Bakhjarls sambandsins 2019 - 1811019SA 

 
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Bakhjarls sambandsins fyrir árið 2019, ásamt 
greinargerð. Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs 
sambandsins gerðu grein fyrir áætluninni. 

 Stjórn sambandsins samþykkir tillögu að fjárhagsáætlun  
Bakhjarls sambandsins fyrir árið 2019. 

10.  Ábendingar til starfshóps um gerð orkustefnu - 1812032SA 

 
Lögð fram drög að bréfi sambandsins til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 21. janúar 2019, um ábendingar til starfshóps um 
gerð orkustefnu. 

 

Sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs gerði grein fyrir erindinu og svaraði 
spurningum stjórnarmanna. Mikil umræða varð um málið og komu fram gagnlegar 
ábendingar sem færðar verða inn í skjalið, m.a. um þörf fyrir að tryggja 
raforkuöryggi og um þörf fyrir að jafna húshitunarkostnað enn frekar. Að loknum 
lagfæringum verður skjalið sent til starfshóps um gerð orkustefnu og munu 
fulltrúar sambandsins gera nánari grein fyrir skjalinu á fundi með starfshópnum 8. 
febrúar nk. Þar munu fulltrúar sambandsins jafnframt óska eftir frekari aðkomu að 
vinnu starfshópsins. 

Kristján Þór Magnússon og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir véku af fundi kl. 14:45, undir lið 
11. 

11.  Niðurstöður átakshóps um aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að 
bæta stöðu á húsnæðismarkaði - 1812018SA 

 

Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 21. janúar 
2019, um lögfræðileg álitaefni varðandi 5% reglu í tillögum átakshóps um aukið 
framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði, 
ásamt fylgiskjali. Einnig lagðar fram niðurstöðum átakshópsins, dags. 19. janúar 
2019. 

 

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga lýsir ánægju með framkomnar niðurstöður 
átakshóps um aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á 
húsnæðismarkaði. Stjórnin leggur áherslu á að fulltrúar sveitarfélaga taki beinan 
þátt í mótun á útfærslum og framfylgd niðurstaðnanna og hvetur til þess að komið 
verði á markvissu samstarfi stjórnvalda og helstu haghafa um úrbætur í 
húsnæðismálum á grundvelli niðurstaðna átakshópsins. Lögð er áhersla á að 
útfærslur verði einfaldar í framkvæmd, að þær falli vel að þeim lagaramma sem 
sveitarfélögin starfa eftir og að framkvæmd verði ekki of íþyngjandi fyrir 
sveitarfélög. 

Eyþór Laxdal Arnalds vék af fundi kl. 15:05. 
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12.  Landsþing sambandsins 2019 - 1811034SA 

 Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra og sviðsstjóra rekstrar- og útgáfusviðs 
sambandsins, dags. 21. janúar 2019, um XXXIII. landsþing sambandsins.  

 
Framkvæmdastjóra falið, ásamt starfsmönnum sambandsins, að vinna að 
undirbúningi landsþingsins á grundvelli þeirrar umræðu sem fram fór á fundinum 
og leggja fram drög að dagskrá á næsta fundi. 

13.  Fundur með Þjóðskjalasafni Íslands um starfsemi héraðsskjalasafna - 1901004SA 

 

Lagt fram minnisblað Bryndísar Gunnlaugsdóttur, lögfræðings á lögfræði- og 
velferðarsviði sambandsins, dags. 14. janúar 2019, frá fundi fulltrúa sambandsins 
með fulltrúum Þjóðskjalasafns Íslands. Einnig lagt fram bréf Þjóðskjalasafns 
Íslands, dags. 18. desember 2018, ásamt heildarskýrslu um starfsemi 
héraðsskjalasafna, dags. í desember 2018. 

 Samþykkt að taka málið aftur til umfjöllunar þegar úrbótaáætlanir 
héraðsskjalasafna liggja fyrir. 

14.  Gjaldtökuheimildir fyrir slökkvilið - 1812028SA 

 

Lagt fram minnisblað Vigdísar Häsler Sveinsdóttur, lögfræðings á lögfræði- og 
velferðarsviði sambandsins, dags. 22. janúar 2019, um gjaldtökuheimildir fyrir 
slökkvilið - breytingar á starfsumhverfi slökkviliða, ásamt bréfi slökkviliðs 
höfuðborgarsvæðisins bs., dags. 7. desember 2018, um málið. 

 

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkir að skipa starfshóp til að móta 
tillögur um leiðir til þess að bæta rekstrarumhverfi slökkviliða. Í vinnu starfshópsins 
verði m.a. greind áhrif nýrrar reglugerðar um starfsemi slökkviliða á útgjöld þeirra, 
fjallað um leiðir til að breikka tekjugrunn slökkviliða vegna stjórnsýsluverkefna og 
verkefna á vettvangi umferðarslysa. Formanni og framkvæmdastjóra er falið að 
gera tillögu um skipan starfshópsins ásamt nánari lýsingu á verkefni hans, fyrir 
næsta fund stjórnarinnar. 

15.  Innleiðing starfsmats BHM - 1608003SA 

 
Lagt fram sem trúnaðarmál minnisblað sviðsstjóra kjarasviðs sambandsins, dags. 
23. janúar 2019, um innleiðingu starfsmats á störfum félagsmanna aðildarfélaga 
BHM.  

 Samþykkt að heimila þá útfærslu sem kynnt var á fundinum. 

16.  Tilnefning í starfshóp til að undirbúa norræna ráðstefnu um geðheilbrigðismál - 
1811029SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til velferðarráðuneytisins, dags. 18. 
desember 2018, þar sem Svandís Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi á lögfræði- 
og velferðarsviði sambandsins, er tilnefnd í starfshóp til að undirbúa norræna 
ráðstefnu um geðheilbrigðismál. 

17.  Tilnefning í samráðshóp um þing barna 2019 - 1812034SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umboðsmanns barna, dags. 31. 
desember 2018, þar sem Svandís Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi á lögfræði- 
og velferðarsviði sambandsins, er tilnefnd í samráðshóp um þing barna 2019. 
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18.  Tilnefning í samráðsnefnd til að fylgjast með framkvæmd samkomulags um 
stuðning við tónlistarnám - 1901003SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 3. janúar 2019, þar sem Sigfríður 
Björnsdóttir, deildarstjóri listfræðslu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, 
og Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, eru 
tilnefnd í samráðsnefnd sem hefur það hlutverk að fylgjast með framkvæmd 
samkomulags um stuðning við tónlistarnám. 

19.  Tilnefning í starfshóp til að finna leiðir til skattlagningar á mannvirki sem 
framleiða og flytja orku - 1901002SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 3. janúar 2019, þar sem Sigurður Á. Snævarr, 
sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs sambandsins, er tilnefndur í starfshóp til að 
finna leiðir til skattlagningar á mannvirki sem framleiða og flytja orku. 

20.  Tilnefning í Æskulýðsráð - 1812022SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 4. janúar 2019, þar sem G. Linda Udengard, 
framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs Mosfellsbæjar, og Guðmundur Ari 
Sigurjónsson, bæjarfulltrúi í Seltjarnarnesbæ, eru tilnefnd í Æskulýðsráð. 

21.  Tilnefning í stjórn Húsnæðismálasjóðs - 1812035SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til velferðarráðuneytisins, dags. 7. 
janúar 2019, þar sem Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi í Fljótsdalshéraði, er 
tilnefnd í stjórn Húsnæðismálasjóðs. 

22.  Tilnefning í stjórn Fræðslusjóðs - 1812007SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 9. janúar 2019, þar sem Margrét 
Sigurðardóttir, sérfræðingur á kjarasviði sambandsins, er tilnefnd til 
áframhaldandi setu í stjórn Fræðslusjóðs, og Elín Valgerður Margrétardóttir, 
sérfræðingur hjá kjara- og mannauðssýslu ríkisins í fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu, til vara. 

23.  Tilnefning í vinnuhóp GEF vegna nýrra gæðaviðmiða í þjónustu við fatlað fólk - 
1901030SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Gæða- og eftirlitsstofnunar 
félagsþjónustu og barnaverndar, dags. 17. janúar 2019, þar sem Sigurbjörg 
Fjölnisdóttir, deildarstjóri skrifstofu um málefni fatlaðs fólks á Velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar, er tilnefnd í vinnuhóp Gæða- og eftirlitsstofnunar 
félagsþjónustu og barnaverndar vegna nýrra gæðaviðmiða í þjónustu við fatlað 
fólk. 
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24.  Tilnefning í kirkjugarðaráð - 1901040SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Biskupsstofu, dags. 21. janúar 2019, 
þar sem Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri Ásahrepps, er tilnefndur til áframhaldandi 
setu sem aðalmaður í kirkjugarðaráði, og er Margrét Jónsdóttir, bóndi á Syðri-
Völlum, og sveitarstjórnarfulltrúi í Flóahreppi, tilnefnd til áframhaldandi setu sem 
varamaður. 

25.  Umsögn um kerfisáætlun Landsnets - 1811059SA 

 Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til Landsnets hf., dags. 18. 
desember 2018, um kerfisáætlun Landsnets 2019-2028 - Verkefnis- og matslýsing. 

26.  Umsögn um Heilbrigðisstefnu til ársins 2030 - 1812030SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarráðuneytisins, dags. 19. 
desember 2018, um Heilbrigðisstefnu - Stefna fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til 
ársins 2030. 

27.  Umsögn um greiningu tækifæra með stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands - 
1803004SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins, dags. 28. desember 2018, um greiningu tækifæra með 
stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. 

28.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðisbætur - réttur 
námsmanna og fatlaðs fólk - 1811057SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
3. janúar 2019, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðisbætur, 
nr. 75/2016, með síðari breytingum (réttur námsmanna og fatlaðs fólks), 140. 
mál. 

29.  Umsögn um drög að reglugerð um breytingu á reglugerð um flutning og 
sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og löndun laxastofna og 
breytingu á reglugerð um fiskeldi - 1812040SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 3. janúar 2019, um drög að reglugerð um 
breytingu á reglugerð nr. 105/2000 um flutning og sleppingar laxfiska og varnir 
gegn fisksjúkdómum og löndun laxastofna og breytingu á reglugerð nr. 1170/2017 
um fiskeldi. 

30.  Umsögn um drög að frumvarpi um gjald vegna nýtingar eldissvæða í sjó - 
1901019SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 9. janúar 2019, um drög að frumvarpi til laga um 
gjald vegna nýtingar eldissvæða í sjó. 
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31.  Umsögn um tillögur til þingsályktunar um stefnu í fjarskiptum 2019-2033 og um 
fimm ára fjárskiptaáætlun 2019-2023 - 1812039SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 9. janúar 2019, um tillögu til þingsályktun um 
stefnu í fjarskiptum 2019-2033 og fimm ára fjarskiptaáætlun 2019-2023, 403. og 
404. mál. 

32.  Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum 
sem tengjast fiskeldi - 1901005SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 11. janúar 2019, um drög að frumvarpi til laga um 
breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi. 

33.  Umsögn um frumvarp til laga um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs 
- 1901015SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og 
menntamálanefndar Alþingis, dags. 14. janúar 2019, um frumvarp til laga um 
samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs, 417. mál. 

34.  Umsögn um drög að reglugerð um framlög jöfnunarsjóðs vegna þjónustu við 
fatlað fólk 2019 - 1901024SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 9. janúar 2019, um drög að reglugerð um 
framlög jöfnunarsjóðs vegna þjónustu við fatlað fólk 2019, ásamt yfirliti um 
útgjöld vegna NPA-samninga 2016-2019. 

35.  Umsögn um tillögu til þingsályktunar um að efla íslensku sem opinbert mál á 
Íslandi - 1901028SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til nefndasviðs Alþingis, dags. 18. 
janúar 2019, um tillögu til þingsályktunar um að efla íslensku sem opinbert mál á 
Íslandi, 443. mál. 

36.  Uppgjör vegna A-deildar Brúar lífeyrissjóðs - 1605150SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til fjármála- og efnahagsráðuneytisins, 
dags. 17. desember 2018, um uppgjör vegna A-deildar Brúar samkvæmt 5. gr. 
samnings ríkissjóðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 19. september 2016. 

37.  Fundur stefnumótandi nefndar CEMR í Ludwigsburg - 1608015SA 

 
Lagt fram til kynningar minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs 
sambandsins, dags. 18. janúar 2019, um fund stefnumótandi nefndar CEMR í 
Ludwigsburg, Þýskalandi 10.-11. desember 2018, ásamt fylgiskjölum. 

38.  Fundur EES EFTA Sveitarstjórnarvettvangsins - 1602003SA 

 

Lagt fram til kynningar minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs 
sambandsins og forstöðumanns Brusselskrifstofu, dags. 21. janúar 2019, um 18. 
fund EES EFTA Sveitarstjórnarvettvangsins 6.-7. desember sl. 
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39.  Erlendir borgarar - 1811039SA 

 Lagt fram til kynningar bréf Hafnarfjarðarkaupstaðar, dags. 19. nóvember 2018, 
um málefni erlendra borgara sem fá þjónustu hjá Hafnarfjarðarkaupstað. 

40.  Samstarf um EES-mál við umhverfis- og auðlindaráðuneytið - 1511062SA 

 
Lögð fram til kynningar samantekt samkvæmt 2. gr. samnings Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins frá 27. nóvember 
2015. 

 
Fundi var slitið kl. 15:20 

 

  

Aldís Hafsteinsdóttir 

Heiða Björg Hilmisdóttir 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir 

Eyþór Laxdal Arnalds 

Gunnar Einarsson 

Guðmundur Ari Sigurjónsson 

Rakel Óskarsdóttir 

Bjarni Jónsson 

Kristján Þór Magnússon 
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Jón Björn Hákonarson 

Ásgerður Kristín Gylfadóttir 

framkvæmdastjóri 

ritari 

 

 
 


