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Fundargerð 876. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 

Árið 2019, föstudaginn 29. nóvember kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík. 

Fundinn sátu: Aldís Hafsteinsdóttir, Skúli Þór Helgason, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, 
Gunnar Einarsson, Guðmundur Ari Sigurjónsson, Rakel Óskarsdóttir, Bjarni Jónsson, 
Gauti Jóhannesson, Guðmundur Baldvin Guðmundsson 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 sviðsstjóri, sem ritaði fundargerð. 

Kristján Þór Magnússon og Jón Björn Hákonarson boðuðu forföll. Eyþór Laxdal 
Arnalds var fjarverandi.  

Gauti Jóhannesson og Ásgerður Kristín Gylfadóttir tóku þátt í fundinum í gegnum 
fjarfundabúnað. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Fundargerð 875. fundar - 1810033SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 875. fundar stjórnar sambandsins frá 25. 
október 2019. 

 Fundargerðin var staðfest og undirrituð. 

Ásgerður kom inn á fundinn kl. 12:15. 

2.  Fræðslumálanefnd sambandsins - 1810078SA 

 Lögð fram fundargerð 122. fundar fræðslumálanefndar sambandsins frá 13. 
nóvember 2019. 

 Stjórn sambandsins lýsir yfir ánægju með vel heppnað skólaþing og þakkar þeim 
sem stóðu að undirbúningi og framkvæmd þess fyrir vel unnin störf. 

3.  Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 1810077SA 

 Lögð fram fundargerð 51. fundar verkefnisstjórnar hagsmunagæslu í 
úrgangsmálum frá 22. nóvember 2019. 

4.  Tilnefning nýrra fulltrúa í Policy nefnd CEMR kjörtímabilið 2020-2022 - 
1911090SA 

 Lagt fram minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs sambandsins, dags. 13. 
nóvember 2019, um tilnefningar til Policnefndar CEMR kjörtímabilið 2020-2022. 

 
Samþykkt að tilnefna Aldísi Hafsteinsdóttur, Heiðu Björgu Hilmisdóttur og Jón 
Björn Hákonarson sem aðalmenn og Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, Eyþór Laxdal 
Arnalds og Ásgerði Gylfadóttur sem varamenn. 
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5.  Skipulagsmálanefnd sambandsins - 1810076SA 

 

Lögð fram fundargerð 37. fundar skipulagsmálanefndar sambandsins frá 26. 
nóvember 2019. Í tengslum við fjórða lið fundargerðar er lagt fram til kynningar 
bréf Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 22. nóvember 2019. 

 

Stjórnin telur útilokað að niðurstaða náist um yfirfærslu allra þjóðvega fyrir lok 
þessa árs og leggur því til að breyting verði gerð á bráðabirgðaákvæði við vegalög 
eins og lagt er til í bréfi SSH. Sem fyrst verði jafnframt fundin ásættanleg 
niðurstaða milli Vegagerðarinnar og sveitarfélaga, á grundvelli vandaðrar ástands- 
og kostnaðargreiningar viðkomandi samgöngumannvirkja. 

6.  Fundir Jónsmessunefndar - 1901041SA 

 Lögð fram fundargerð samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga - 
Jónsmessunefndar frá 23. október 2019. 

 

Stjórnin tekur undir bókun nefndarinnar um að opinberir launagreiðendur muni 
efna þau fyrirheit sem fram koma í 7. gr. samkomulags um breytingar á skipan 
lífeyrismála opinberra starfsmanna frá 19. september 2016, um jöfnun kjara milli 
markaða. 

7.  Kjarasamningar 2019 - 1911093SA 

 

Lagðir fram til staðfestingar kjarasamningar milli samninganefndar Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Félags vélstjóra og málmtæknimanna, Samiðnar og 
Matvís, dags. 13. nóvember 2019, um breytingar og framlengingu á kjarasamningi 
aðila, ásamt skilningsskjali, dags. 13. nóvember 2019, og kynningu á 
samningunum. Einnig verður staða kjaraviðræðna kynnt munnlega undir þessum 
lið. 

 Kjarasamningarnir staðfestir. 

8.  Minnisblað um tilnefningu aðalmanns í verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í 
úrgangsmálum - 1810077SA 

 
Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra og sviðsstjóra lögfræði- og 
velferðarsviðs sambandsins, dags. 14. nóvember 2019, um tilnefningu aðalmanns 
í verkefnisstjórn um hagsmunagæslu í úrgangsmálum. 

 Samþykkt að tilnefna Steinþór Þórðarson í verkefnisstjórnina í stað Jóns Norðfjörð 
sem hefur látið af störfum sem framkvæmdastjóri KÖLKU sf. 

9.  Breytingastjóri stafrænnar þjónustu - 1910029SA 

 

Lagt fram bréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 18. nóvember 2019, um framlag 
úr jöfnunarsjóði vegna ráðningar breytingastjóra stafrænnar þjónustu hjá 
sambandinu, ásamt tilheyrandi erindi með beiðni um styrk vegna ráðningarinnar, 
dags. 17. október 2019. 

 

Stjórnin þakkar ráðherra sveitarstjórnarmála fyrir þann velvilja sem hann sýnir 
sambandinu í þessu mikilvæga verkefni með því að samþykkja beiðnina. 
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10.  Starfsáætlun stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga - 1909023SA 

 Lögð fram drög að starfsáætlun stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir 
árið 2020. 

 Starfsáætlun stjórnar sambandsins samþykkt.  

11.  Starfshópur til að skilgreina gróðurelda sem náttúruvá og móta tillögur um 
skuldbindingu innviða samfélagsins gagnvart henni - 1911008SA 

 
Lagt fram bréf Borgarbyggðar, dags. 31. október 2019, um beiðni um skipan 
starfshóps sem hafi það verkefni að skilgreina gróðurelda sem náttúruvá og 
móta tillögur um skuldbindingu innviða samfélagsins gagnvart henni. 

 Samþykkt að taka upp viðræður við fjármálaráðuneytið efni erindisins. 

12.  Úrskurður um gjaldskrá Orkuveitu Reykjavíkur - vatnsveita - 1904006SA 

 

Lagt fram minnisblað sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 
25. nóvember 2019, um álit samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins um 
vatnsgjald, ásamt bréfi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 13. 
nóvember 2019, um úrskurð í máli nr. SRN17040840, á grundvelli 109. gr. sbr. 11. 
gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, þar sem deilt var um ákvörðun vatnsveitu á 
upphæð vatnsgjalds í gjaldskrá, sem tekin var á grundvelli 10. gr. laga um 
vatnsveitur sveitarfélaga, nr. 32/2004, og minnisblað Björns I. Óskarssonar, 
lögfræðings, dags. 25. október 2019, um gjaldskrá vatnsveitna og 
fjármagnskostnað. Einnig lögð fram bréf og minnisblöð Samorku um málið. 

 

Stjórnin leggur til að skipaður verði starfshópur skipaður fulltrúum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, Samorku og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins 
sem yfirfari þau álitaefni sem kunna að vera til staðar varðandi framkvæmd laga 
um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 í kjölfar úrskurðar ráðuneytisins dags. 15. 
mars sl. og álits þess dags. 13. nóvember sl. Sérstaklega verði forsendur fyrir 
vatnsgjaldi og grundvöllur þess skoðaður og leiðbeiningar gefnar þar að lútandi. 
Minnisblaði um störf hópsins, ásamt mögulegum tillögum um breytingar á lögum 
um vatnsveitur sveitarfélaga og eftir atvikum öðrum lögum, verði skilað fyrir lok 
febrúar 2020. 

13.  Viðmiðunarreglur um framlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka - 1910025SA 

 
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs sambandsins, dags. 6. 
nóvember 2019, um viðmiðunarreglur um framlög til stjórnmálasamtaka sbr. 2. 
mgr. 5. gr. laga nr. 162/2006. 

 Ákveðið að fresta málinu til næsta fundar.  

Skúli vék af fundi kl. 14:45. 

14.  Vegna tilnefningar í samráðsnefnd um fiskeldi - 1907010SA 

 Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Þingeyjarsveitar, dags. 6. nóvember 
2019, vegna tilnefningar í samráðsnefnd um fiskeldi. 

 
Stjórn sambandsins telur að í erindi framkvæmdastjóra til Þingeyjarsveitar komi 
fram fullnægjandi rökstuðningur fyrir þeirri tilnefningu sem er til umfjöllunar í 
þessu máli.  
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15.  Fræðsla og upplýsingamiðlun í málaflokki fatlaðs fólks - 1909027SA 

 

Tekin upp að nýju umræða um fræðslu og upplýsingamiðlun í málaflokki fatlaðs 
fólks, sem áður var á dagskrá stjórnar sambandsins 25. október 2019, en þá 
óskaði stjórn eftir því að starfsmenn sambandsins útfæri hugmyndir að 
námskeiðum til að auka kostnaðarvitund starfsfólks í félagsþjónustu og bæta 
samræmingu, skráningu og eftirfylgni með lögum og reglum.  
Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 25. 
nóvember 2019, um málið. 

 Stjórn sambandsins lýsir sig samþykka þeim hugmyndum um fræðslu og 
upplýsingamiðlun sem fram koma í minnisblaðinu.  

16.  Stefna Sambands íslenskra sveitarfélaga um samfélagslega ábyrgð - 1908025SA 

 

Lagt fram minnisblað verkefnisstjóra í úrgangs- og umhverfismálum og 
sviðsstjóra rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins, dags. 26. nóvember 2019, um 
stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga um samfélagslega ábyrgð, ásamt 
drögum að stefnunni, dags. 26. nóvember 2019. 

 

Stjórnin samþykkir fyrirliggjandi tillögu að stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga 
um samfélagslega ábyrgð. Jafnframt lýsir stjórnin yfir ánægju með það frumkvæði 
sem stjórnendur og aðrir starfsmenn sambandsins sýna með þeirri vinnu sem liggur 
að baki þessari stefnu. 

Rakel vék af fundi kl. 14:50. 

17.  Tilnefning Íslenska málnefnd - 1910019SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 25. október 2019, þar sem Hafsteinn 
Karlsson, skólastjóri Salaskóla, er tilnefndur sem aðalmaður í Íslenska málnefnd, 
og er Ingibjörg Einarsdóttir, tilnefnd til áframhaldandi setu sem varamaður. 

18.  Tilnefning í forhóp kennararáðs - 1910044SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 25. október 2019, þar sem Karl Frímannsson, 
sviðsstjóri fræðslusviðs Akureyrarbæjar, og Svandís Ingimundardóttir, 
skólamálafulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, eru tilnefnd í forhóp 
kennararáðs.  
Það þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins.  

19.  Tilnefning í starfshóp um styrkingu leikskólastigsins - 1910045SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 25. október 2019, þar sem Klara E. 
Finnbogadóttir, sérfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, er 
tilnefnd í starfshóp um styrkingu leikskólastigsins. 
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20.  Tilnefning í starfshóp til að móta tillögur að aðgerðum gegn matarsóun - 
1910009SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
dags. 25. október 2019, þar sem Eygerður Margrétardóttir, er tilnefnd sem 
aðalmaður í starfshóp til að móta tillögur að aðgerðum gegn matarsóun. Einnig 
lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
dags. 5. nóvember 2019, þar sem Eyþór Guðmundsson, innkaupa- og tæknistjóri 
Ísafjarðarbæjar, er tilnefndur sem varamaður í starfshóp til að móta tillögur að 
aðgerðum gegn matarsóun. 

21.  Tilnefning í starfshóp um heilsueflingu aldraðra - 1910030SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 28. 
október 2019, þar sem Guðrún Magnúsdóttir, lýðheilsufræðingur 
Reykjanesbæjar, og Valdimar Víðisson, formaður fjölskylduráðs 
Hafnarfjarðarbæjar, eru tilnefnd í starfshóp um heilsueflingu aldraðra. Það þeirra 
sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins. 

22.  Endurtilnefning í Vatnaráð - 1605089SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
dags. 5. nóvember 2019, þar sem Sigrún Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri 
Heilbrigðiseftirlits Suðurlands er tilnefnd sem aðalmaður í vatnaráð, í stað, Helgu 
Hreinsdóttur, heilbrigðisfulltrúa Heilbrigðiseftirlits Austurlands, sem beðist hefur 
lausnar. 

23.  Tilnefning í stjórn Vinnueftirlits ríkisins - 1911002SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 7. 
nóvember 2019, þar sem Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri kjarasviðs 
sambandsins, er tilnefnd til áframhaldandi setu sem aðalfulltrúi, í stjórn 
Vinnueftirlits ríkisins, og er Valur Rafn Halldórsson, sviðsstjóri rekstrar- og 
útgáfusviðs sambandsins, tilnefndur til áframhaldandi setu sem varafulltrúi. 

24.  Tilnefning í Félagsdóm - 1911007SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 15. 
nóvember 2019, þar sem Gísli Gíslason, hafnarstjóri Faxaflóahafna, er tilnefndur 
til áframhaldandi setu í Félagsdómi. 

25.  Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi áætlun ríkisins í 
málefnum sveitarfélaga - 1908018SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 29. október 2019, um tillögu til þingsályktunar 
um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga, 148. mál.  

26.  Umsögn um drög að frumvarpi til laga um félagslegan viðbótarstuðning við 
aldraða - 1910042SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
29. október 2019, um drög að frumvarpi til laga um félagslegan viðbótarstuðning 
við aldraða. 
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27.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og 
tóbak, nr. 86/2011 - staðsetning áfengisverslunar - 1910054SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis, dags. 31. október 2019, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
verslun með áfengi og tóbak, nr. 86/2011 (staðsetning áfengisverslunar), 53. mál. 

28.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, 
frádráttur vegna kolefnisjöfnunar - 1910041SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis, dags. 31. október 2019, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum (frádráttur vegna 
kolefnisjöfnunar), 27. mál. 

29.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra nr. 
125/1999 - 1910057SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
31. október 2019, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra 
nr. 125/1999, mál nr. 260/2019. 

30.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar - 
hálfur lífeyrir - 1911004SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
5. nóvember 2019, um frumvarp til laga um breytingar á lögum um 
almannatryggingar (hálfur lífeyri). 

31.  Umsögn um tillögu til þingsályktunar um byggingu 
hátæknisorpbrennslustöðvar - 1910024SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 6. nóvember 2019, um tillögu til þingsályktunar 
um byggingu hátæknisorpbrennslustöðvar, 86. mál. 

32.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- 
og foreldraorlof, með síðari breytingum - lenging á rétti til fæðingarorlofs - 
1911081SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
12. nóvember 2019, um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um 
fæðingar- og foreldraorlof, með síðari breytingum (lenging á rétti til 
fæðingarorlofs), mál nr. 270/2019, ásamt meðfylgjandi minnisblaði, dags. 15. maí 
2017.  

33.  Umsögn um frumvarp til laga um grunnskóla - ritfangakostnaður - 1911012SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og 
menntamálanefndar Alþingis, dags. 13. nóvember 2019, um um breytingu á 
lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (ritfangakostnaður), 230. mál. 

Guðmundur Ari sat hjá undir þessum lið. 
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34.  Umsögn um drög að breytingu á reglugerð um mat á umhverfisáhrifum og 
reglugerð um framkvæmdaleyfi - 1911077SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins og Samtaka atvinnulífsins til 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, dags. 14. nóvember 2019, um drög að 
breytingu á reglugerð um mat á umhverfisáhrifum og reglugerð um 
framkvæmdaleyfi, mál nr. 276/2019. 

Bjarni Jónsson sat hjá undir þessum lið. 

35.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni innflytjenda - 
samræmd móttaka flóttafólks og breyting á skipan í innflytjendaráð - 
1911094SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
21. nóvember 2019, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni 
innflytjenda (samræmd móttaka flóttafólks og breyting á skipan í 
innflytjendaráð). 

36.  Umsögn um frumvarp um innheimtu skatta og gjalda - 1909006SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis, dags. 25. nóvember 2019, um frumvarp um innheimtu skatta og gjalda, 
314. mál. 

37.  Umsögn um frumvarp til laga um ávana- og fíkniefni - neyslurými - 1911009SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
26. nóvember 2019, um frumvarp til laga um ávana- og fíkniefni (neyslurými), 
328. mál. 

38.  Samkomulag um íslensku menntaverðlaunin - 1809017SA 

 

Lagt fram til kynningar samkomulag milli embætti forseta Íslands, mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, Félags 
um menntarannsóknir, Grunns - félags fræðslustjóra og stjórnenda 
skólaskrifstofa, Kennaradeildar Háskólans á Akureyri, Kennarasambands Íslands, 
Menntamálastofnunar, Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Miðstöðvar 
skólaþróunar við Háskólann á Akureyri, Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
Samtaka áhugafólks um skólaþróun og Skóla- og frístundasviðs 
Reykjavíkurborgar, um að taka höndum saman og veita árlega viðurkenningu 
fyrir framúrskarandi skólastarf eða aðrar umbætur í menntamálum, dags. 5. 
nóvember 2019. 

39.  Haustþing Sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins - 1902011SA 

 

Lagt fram til kynningar minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs 
sambandsins, dags. 15. nóvember 2019, um haustþing Sveitarstjórnþings 
Evrópuráðsins sem haldið var dagana 28.-31. október 2019 - Bæjarstjórar standa 
vörð um lýðræðið. 
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40.  Lækkun framlaga úr jöfnunarsjóði við lækkun álagningarhlutfalls 
fasteignaskatts - 1909026SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf Borgarbyggðar til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 
31. október 2019, um lækkun framlaga úr jöfnunarsjóði við lækkun 
álagningarhlutfalls fasteignaskatts. 

41.  Forsendur fyrir vinnslu fjárheimilda ársins 2020 og fjárhagsáætlana til þriggja 
ára - 1905027SA 

 
Lagt fram til kynningar minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs 
sambandsins, dags. 1. nóvember 2019, um forsendur fyrir vinnslu fjárheimilda 
ársins 2020 og fjárhagsáætlana til þriggja ára. 

42.  Niðurstaða ráðstefnumats fjármálaráðstefnu 2019 - 1511181SA 

 
Lagt fram til kynningar minnisblað sérfræðings á hag- og upplýsingasviði 
sambandsins, dags. 18. nóvember 2019, um niðurstöður ráðstefnumats 
fjármálaráðstefnu 2019. 

 
Stjórn sambandsins lýsir yfir ánægju með vel heppnaða fjármálaráðstefnu og 
þakkar þeim sem stóðu að undirbúningi og framkvæmd hennar fyrir vel unnin 
störf. 

Fundi var slitið kl. 15:20 

 

  

Aldís Hafsteinsdóttir 

Skúli Þór Helgason 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir 

Eyþór Laxdal Arnalds 

Gunnar Einarsson 

Guðmundur Ari Sigurjónsson 
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Rakel Óskarsdóttir 

Bjarni Jónsson 

Gauti Jóhannesson 

Jón Björn Hákonarson 

Ásgerður Kristín Gylfadóttir 

framkvæmdastjóri 

ritari 

 

 
 


