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Fundargerð 886. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 

Árið 2020, föstudaginn 28. ágúst 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 og 
Lilja Einarsdóttir. 

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

Lilja Einarsdóttir sat fundinn í forföllum Ásgerðar Gylfadóttur. 

Lilja Einarsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Jón Björn 
Hákonarson og Rakel Óskarsdóttir tóku þátt með notkun fjarfundabúnaðar og einnig 
sviðsstjórarnir Inga Rún Ólafsdóttir, Valur Rafn Halldórsson og Anna Guðrún 
Björnsdóttir. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Fundargerð 885. fundar - 1909023SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 885. fundar stjórnar sambandsins frá 12. 
júní 2020. 

 Fundargerðin var staðfest og undirrituð. 

2.  Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 1810077SA 

 Lögð fram fundargerð 54. fundar verkefnisstjórnar fyrir hagsmunagæslu í 
úrgangsmálum frá 20. maí 2020. 

Gunnar Einarsson kom inn á fundinn kl. 12.15. 

3.  Fræðslumálanefnd sambandsins - 1810078SA 

 Lögð fram fundargerð 127. fundar fræðslumálanefndar sambandsins frá 19. ágúst 
2020.Samþykkt var svohljóðandi bókun um 1. lið fundargerðarinnar: 

 

Samþykkt að óska eftir því við mennta- og menningarmálaráðherra að stofnaður 
verði formlegur starfshópur með þátttöku sambandsins, ráðuneytisins, grunns og 
Hagstofu Íslands, til þess að skilgreina þær upplýsingar sem nauðsynlegt er að safna 
og miðla um skólahald. Því er beint til mennta- og menningarmálaráðuneytisins að 
það hafi frumkvæði að því að kalla hópinn saman. 
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4.  Endurtilnefning í fræðslumálanefnd sambandsins - 1810078SA 

 Lagt fram minnisblað sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 
26. ágúst 2020, um tillögu um endurtilnefningu í fræðslumálanefnd sambandsins. 

 Stjórnin skipar Önnu Birnu Snæbjörnsdóttur til setu í fræðslumálanefnd í stað 
Önnu Magneu Hreinsdóttur. 

Bjarni Jónsson kom inn á fundinn kl. 12.30. 

5.  Forsendur fjárhagsáætlana 2021-2024 - 2006030SA 

 Lagt fram minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs sambandsins, dags. 2. 
júlí 2020, um forsendur fjárhagsáætlana 2021-2024. 

 

Stjórnin þakkar hag- og upplýsingasviði fyrir þessa greinargóðu og tímanlegu 
samantekt sem send hefur verið til allra sveitarfélaga. Stjórnin telur mikilvægt að 
dregið verði sem fyrst úr þeirri óvissu sem nú ríkir um fjármál hins opinbera og 
atvinnuhorfur vegna lokunar landsins. 

6.  Helstu niðurstöður starfshóps um fjármál sveitarfélaga - 2008022SA 

 

Lagðar fram helstu niðurstöður starfshóps um fjármál sveitarfélaga og 
ábendingar varðandi gagnaöflun, dags. 24. ágúst 2020. Einnig lögð fram tillaga til 
þingsályktunar um breytingu á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu fyrir 
árin 2018-2022, 968. mál.  
Formaður og framkvæmdastjóri skýrðu frá fundi sem þau áttu með ráðherra 
sveitarstjórnarmála þ. 26. ágúst sl. um þessar niðurstöður og að einnig verði 
fjallað um þær á fundi með forsætisráðherra, fjármála- og efhagsráðherra og 
ráðherra sveitarstjórnarmála síðar í dag. Fundurinn er haldinn í framhaldi af fundi 
þ. 14. maí sl. með sömu aðilum, auk borgarstjóra, þar sem fjallað var um 
samþykktir stjórnar sambandsins frá 24. og 29. apríl sl. um mikilvægi þess að 
ríkissjóður komi að vanda sveitarfélaganna með fjölbreyttum almennum 
aðgerðum og með beinum fjárhagslegum stuðningi til að verja þjónustu og 
starfsemi sveitarfélaga í landinu öllu. Á fundinum þ. 14. maí sl. var ákveðið að 
hittast aftur þegar fyrirliggjandi niðurstöður starfshóps um fjármál sveitarfélaga 
lægju fyrir og verða þær til umfjöllunar á fundinum ásamt framangreindum 
samþykktum stjórnar sambandsins.  

 

Miklar umræður urðu um málið og komu fram ýmsir fyrirvarar við niðurstöðu 
skýrslunnar. Formaður kvað þau sjónarmið sem þar komu fram, ásamt þeim 
bókunum sem stjórnin hefur þegar samþykkt um málið, vera gott veganesti fyrir 
áframhaldandi samtal við ráðherra og Alþingi og við gerð umsagnar um breytingar 
á fjármálastefnu 2018-2022. 

Rakel Óskarsdóttir kom inn á fundinn kl. 13.05. 

7.  Staða kjaramála - 1905033SA 

 

Lagt fram sem trúnaðarskjal minnisblað sviðsstjóra kjarasviðs sambandsins, 
dags. 24. ágúst 2020, um stöðu kjaramála í ágúst 2020. 
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8.  Leiðbeiningar fyrir styttingu dagvinnutíma - 2008027SA 

 Lagðar fram leiðbeiningar innleiðingahóps Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
dags. 24. ágúst 2020, vegna styttingar dagvinnutíma. 

9.  Kjarasamningar 2020 - 1911093SA 

 

Lagðir fram til staðfestingar kjarasamningar milli samninganefndar Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Félags íslenskra félagsvísindamanna, Fræðagarðs, 
Stéttarfélags lögfræðinga, og Stéttarfélags bókasafns- og upplýsingafræðinga, 
dags. 1. júlí 2020, Sambands stjórnendafélaga, dags. 3. júlí 2020, Sameykis f.h. 
Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, dags. 6. júlí 2020, Verkfræðingafélags Íslands 
og Stéttarfélags byggingafræðinga, dags. 9. júlí 2020, Félags leikskólakennara, 
Skólastjórafélags Íslands, Félags íslenskra hljómlistarmanna og Félags stjórnenda 
í leikskólum dags. 10. júlí 2020, um breytingar og framlengingu á kjarasamningi 
aðila, ásamt kynningum á samningunum. 

 Stjórnin staðfestir alla ofangreinda kjarasamninga.  
Gunnar Einarsson og Eyþór Laxdal Arnalds sátu hjá við afgreiðslu málsins. 

10.  Samkomulag um endurskoðaða viðræðuáætlun - 1901055SA 

 
Lagt fram samkomulag, dags. 10. júlí 2020, um endurskoðun viðræðuáætlunar 
milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna 
Félags grunnskólakennara og Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum.  

 Stjórnin staðfesti samkomulagið. 

11.  Framfaravogin - óskað eftir aðkomu sambandsins - 2008013SA 

 

Lagt fram bréf Ármanns Kr. Ólafssonar, bæjarstjóra Kópavogs, Kjartans M. 
Kjartanssonar, bæjarstjóra Reykjanesbæjar og Gísla H. Halldórssonar, bæjarstjóra 
Sveitarfélagsins Árborgar, dags. 10. ágúst 2020, þar sem óskað er eftir aðkomu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga að Framfaravoginni, ásamt fylgiskjali. 

 

Stjórnin þakkar erindið en telur að þær erfiðu aðstæður sem sveitarfélög glíma nú 
við í rekstri sínum takmarki möguleika þeirra til að taka þátt í nýjum verkefnum og 
gefi því ekki sambandinu tilefni til að beita sér í þessu tiltekna máli að svo stöddu. 
Stjórnin leggur á hinn bóginn áherslu á að skýra þarf þjónustuhlutverk Hagstofu 
Íslands gagnvart sveitarfélögum, ekki síst á sviði fræðslu- og velferðarþjónustu. 
Jafnframt bendir stjórnin á að sambandið er þátttakandi í innleiðingu 
heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og markmiða í loftslagsmálum og telur því 
ekki svigrúm í starfseminni að bæta við auknum verkefnum á því sviði. 
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12.  Samningur um verkefnið Verkfærakista sveitarfélaga í loftslagsmálum - 
2007014SA 

 Lagt fram samkomulag, dags. 8. júlí 2020, við umhverfis- og auðlindaráðuneytið 
um verkefnið Verkfærakista sveitarfélaga í loftslagsmálum. 

 

Stjórnin lýsir ánægju sinni með að samkomulag hafi náðst um að vinna 
verkfærakistu fyrir sveitarfélög um loftslagsmál. Verkefnið verður kynnt fyrir 
sveitarfélögunum eftir því sem vinnu við það vindur fram í gegnum 
Samráðsvettvang sveitarfélaga um loftslagsmál og Heimsmarkmið SÞ en ákveðið 
var að Eygerður Margrétardóttir geri nánari grein fyrir verkefninu á næsta fundi 
stjórnar sambandsins. 

13.  Landsþing sambandsins 2020 - 1910004SA 

 Umræður um landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga 2020. 

 

Að öðru óbreyttu eru miklar líkur á að óumflýjanlegt sé að fresta landsþingi 
sambandsins fram yfir næstu áramót. Ef aðstæður í þjóðfélaginu breytast á 
jákvæðan hátt m.t.t. til heimilda til að halda stóra fundi og samkomur verður málið 
tekið upp aftur. Að öðrum kosti fellur landþing þessa árs niður. Staða málsins 
verður aftur rædd á næsta stjórnarfundi. 

14.  Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2020 - 1511181SA 

 
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðssambandsins, dags. 25. 
ágúst, um fyirkomulag og form fjármálaráðstefnu sveitarfélaga 2020. Einnig lagt 
fram sem trúnaðarskjal drög að dagskrá fjármálaráðstefnu sveitarfélaga 2020. 

 

Stjórnin styður hugmyndir sem fram koma í minnisblaðinu um að 
fjármálaráðstefna sveitarfélaga verði röð stafrænna viðburða sem hefjist í byrjun 
október. Stjórnin felur framkvæmdastjóra og sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs 
að útfæra þessar hugmyndir frekar. 

15.  Stöndum vörð um skólastarf - sameiginleg viljayfirlýsing - 2001077SA 

 

Lögð fram sameiginleg viljayfirlýsing milli mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, Kennarasambands Íslands, Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Grunns - félags fræðslustjóra og stjórnenda skólaskrifstofa, um 
leiðarljós í skólastarfi á tímum COVID-19 sem undirrituð var 19. ágúst 2020. 

16.  Héraðsskjalasöfn - gjaldskráráform mennta- og menningarmálaráðuneytisins - 
2008006SA 

 

Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 26. ágúst 
2020, um undirbúning mennta- og menningarmálaráðuneytisins að gerð 
reglugerðar um gjaldskrár opinberra skjalasafna. Einnig lagt fram bréf Hrafns 
Sveinbjarnasonar, héraðsskjalavarðar Kópavogs, dags. 10. ágúst 2020, um málið 
ásamt fylgiskjölum. 

 
Formanni og framkvæmdastjóra var falið að óska eftir fundi með mennta- og 
menningarmálaráðuneyti og fulltrúum héraðsskjalavarða um málið. Í bréfi og 
greinargerð héraðsskjalavarða koma fram mikilvægar upplýsingar er auðvelda 
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starfsmönnum sambandsins að gæta hagsmuna sveitarfélaga við frekari vinnslu 
málsins. 

17.  Drög að viljayfirlýsingu um tilfærslu á verkefnum Innheimtustofnunar 
sveitarfélaga til Tryggingastofnunar ríkisins - 1601032SA 

 
Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra sambandsins, dags. 25. ágúst 2020, um 
drög að viljayfirlýsingu um tilfærslu á verkefnum Innheimtustofnunar 
sveitarfélaga til Tryggingastofnunar ríkisins. 

 

Stjórnin felur formanni og framkvæmdastjóra að undirrita yfirlýsinguna f.h. 
sambandsins og vinna málið áfram á grundvelli hennar.  
Bjarni Jónsson lýsti sig sammála afgreiðslu málsins en lagði fram svohljóðandi 
bókun:  
"Undanfarin ár hefur starfsemi Innheimtustofnunar sveitarfélaga verið að færast í 
áföngum til Ísafjarðar með því að ráðið hefur verið þar í stöður sem losna. Á 
starfsstöðinni á Ísafirði vinna nú 8 starfsmenn en 11 í Reykjavík og hefur tekist 
ákaflega vel til með vaxandi starfsemi á Ísafirði. Um er að ræða sérhæfð og 
vandasöm störf sem þarf að gæta að gagnvart öllum breytingum á starfseminni. 
Undirritaður telur að stíga eigi það skref til fulls að flytja alla starfsemina til 
Ísafjarðar, hvort sem það verður gert með því að flytja Innheimtustofnun 
sveitarfélaganna í núverandi mynd að fullu til Ísafjarðar nú þegar eða sinna öllum 
núverandi verkefnum hennar frá starfsstöð annarrar stofnunar á Ísafirði. Er sá 
fyrirvari settur við fyrirhugaðar breytingar að starfsemin flytjist að öllu leyti til 
Ísafjarðar og feli í sér ávinning fyrir sveitarfélögin.  
Vert er að benda á að ekki liggur fyrir hvort eða hvaða sparnaður muni hljótast af 
því að leggja verkefni Innheimtustofnunar undir Tryggingarstofnun eða hvort 
verkefnunum verður þar betur sinnt. Þá hefur stofnunin ekki sérstakt orðspor fyrir 
að nýta tækifæri til að rækja hluta verkefna sinna frá starfsstöðvum á 
landsbyggðinni og því ekki endilega treystandi til að efla enn frekar starfstöð 
innheimtumála á Ísafirði, nema rækilega verði frá því gengið fyrirfram."  

18.  Endurtilnefning í svæðisráð fyrir gerð strandsvæðaskipulag fyrir Austfirði - 
1808024SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
dags. 11. júní 2020, þar sem Eydís Ásbjörnsdóttir, formaður bæjarráðs 
Fjarðabyggðar, er tilnefnd sem aðalmaður í svæðisráð um strandsvæðisskipulag 
á Austfjörðum, í stað Skarphéðins Smára Þórhallssonar, sem beðist hefur lausnar 
frá setu í svæðisráðinu. Bryndís Gunnlaugsdóttir, lögfræðingur á lögfræði- og 
velferðarsviði sambandsins er varamaður hennar í svæðisráðinu. 

19.  Tilnefning í starfshóp um snemmbæran stuðning í skólakerfinu - 2006013SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 16. júní 2020, þar sem Herdís Ása 
Sæmundsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar, er 
tilnefnd sem aðalmaður í starfshóp um snemmbæran stuðning í skólakerfinu, og 
Þórður Kristjánsson, sérfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, til 
vara. 
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20.  Tilnefning í starfshóp um mótun samstarfs helstu aðila vegna lausagöngu 
búfjár - 2006010SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
dags. 6. júlí 2020, þar sem Jóhann Frímann Þórhallsson, oddviti Fljótsdalshrepps, 
og Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, sveitarstjóri Reykhólahrepps, eru tilnefnd í 
starfshóp um mótun samstarfs helstu aðila vegna lausagöngu búfjár.  
Það þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins. 

21.  Tilnefning í Réttindavakt fyrir fatlað fólk - 2007004SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 6. júlí 
2020, þar sem María Ingibjörg Kristjánsdóttir, félagsþjónustufulltrúi á lögfræði- 
og velferðarsviði sambandsins, er tilnefnd til áframhaldandi setu sem aðalmaður 
í réttindavakt fyrir fatlað fólk 2020-2022, og er Guðríður Guðmundsdóttir, 
lögfræðingur hjá Hafnarfjarðarkaupstað, tilnefnd til áframhaldandi setu sem 
varamaður. 

22.  Endurtilnefning í ráðgjafanefnd um náttúruminjaskrá - 1607003SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
dags. 16. júlí 2020, þar sem Guðrún Áslaug Jónsdóttir, yfirverkefnisstjóri 
Austurbrúar í Neskaupstað, er tilnefnd sem aðalmaður í ráðgjafanefnd um 
náttúruminjaskrá í stað Snorra Sigurðssonar, sem látið hefur af setu í nefndinni. 
Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins og 
Ragnhildur Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Svæðisgarðsins á Snæfellsnesi, eru 
tilnefnd til áframhaldandi setu sem aðalmenn í ráðgjafanefndinni. Jafnframt er 
Berglind Sigmundsdóttir, framkvæmdastjóri Kötlu geopark tilnefnd sem 
varamaður allra fulltrúa sambandsins í nefndinni. 

23.  Skipun í verkefnastjórn um greiningu á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila - 
greining raungagna - 2008002SA 

 Lagt fram til kynningar bréf heilbrigðisráðuneytisins, dags. 20. júlí 2020, varðandi 
skipun í verkefnastjórn um greiningu á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila. 

24.  Tilnefning í starfshóp til að vinna að tillögu að stefnu stjórnvalda varðandi 
aðlögun að loftslagsmálum - 2008001SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
dags. 21. ágúst 2020 þar sem Jón Kjartan Ágústsson, svæðisskipulagsstjóri 
Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, og Eygerður Margrétardóttir, 
verkefnastjóri hjá sambandinu og sérfræðingur í umhverfismálum, eru tilnefnd í 
starfshóp til að vinna að tillögu að stefnu stjórnvalda varðandi aðlögun að 
loftslagsmálum .  
Það þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins. 
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25.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnutöðum - vinnutími starfsmanna sem veita 
persónulega notendastýrða aðstoð - 2005004SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
14. maí 2020, um frumvarp til laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnutöðum, nr. 46/1980, með síðari breytingum (vinnutími starfsmanna sem 
veita persónulega notendastýrða aðstoð), 665. mál. 

26.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki - 2005021SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
18. maí 2020, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki, nr. 
160/2010, með síðari breytingum (flokkun mannvirkja og eftirlit með 
mannvirkjagerð). 

27.  Umsögn um frumvarp til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um 
uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu - 2005034SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til fjárlaganefndar Alþingis, dags. 
22. maí 2020, um frumvarp til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag 
um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, 735 mál. 

28.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, með síðari 
breytingum - skipt búseta barns - 2005006SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og 
menntamálanefndar Alþingis, dags. 25. maí 2020, um frumvarp til laga um 
breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (skipt búseta 
barns), 707. mál. 

29.  Umsögn um frumvarp til laga um fjarskipti - 2006009SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 8. júní 2020, um frumvarp til laga um fjarskipti, 
775. mál. 

30.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjónustu við fatlað fólk 
með langvarandi stuðningsþarfir - 2006005SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
10. júní 2020, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjónustu við fatlað 
fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018 (notendaráð), 838. mál. 

31.  Umsögn um frumvarp til laga um húsnæðismál - hlutdeildarlán - 2006022SA 

 Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
18. júní 2020, um frumvarp til laga um húsnæðismál (hlutdeildarlán), 926. mál. 

32.  Umsögn um drög að frumvarpi til laga um samþættingu velferðarþjónustu í 
þágu barna - 2001001SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
23. júní 2020, um drög að frumvarpi til laga um samþættingu velferðarþjónustu í 
þágu barna, mál 106/2020. 
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33.  Umsögn um drög að frumvarpi til laga um Gæða- og eftirlitsstofnun og Barna- 
og fjölskyldustofu - 2001001SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
24. júní 2020, um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála og Barna- og 
fjölskyldustofu, mál 106/2020. 

34.  Umsögn um drög að stefnu um barnvænt Íslands - 2006020SA 

 Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
26. júní 2020, um drög að stefnu um barnvænt Ísland. 

35.  Umsögn um drög að reglugerð um neyslurými - 2006003SA 

 Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 7. 
júlí 2020, um drög að reglugerð um neyslurými. 

36.  Umsögn um drög að reglugerð um heimakennslu á grunnskólastigi - 2007013SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 9. júlí 2020, um drög að reglugerð um 
heimakennslu á grunnskólastigi. 

37.  Umsögn um drög að frumvarpi til laga um stjórnsýslu jafnréttismála - 
2007006SA 

 Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til forsætisráðuneytisins, dags. 16. 
júlí 2020, um frumvarp til laga um stjórnsýslu jafnréttismála, mál nr. S-127/2020. 

38.  Usögn um drög að reglugerð um skráningu einstaklinga - 2006036SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 12. ágúst 2020, um drög að reglugerð um 
skráningu einstaklinga. 

39.  Umsögn um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
farþegaflutninga og farmflutninga á landi - 2008004SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 12. ágúst 2020, um áform um breytingu á 
lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 28/2017, mál S-140/2020. 

40.  Umsögn um drög að frumvarpi til breytinga á barnalögum - breytt kynskráning 
foreldra - 2008018SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til dómsmálaráðuneytisins, dags. 
20. ágúst 2020, um breytingu á barnalögum (breytt kynskráning foreldra), mál 
nr. 141/2020. 

41.  Umsögn um drög að breytingartillögum meiri hluta velferðarnefndar við 
frumvarp til laga um húsnæðismál - hlutdeildarlán - 2006022SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
21. ágúst 2020, um drög að breytingartillögum meiri hluta velferðarnefndar við 
frumvarp til laga um húsnæðismál (hlutdeildarlán), 926. mál. 
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42.  Skýrsla um stöðumat og undirbúning á stafrænni vegferð sveitarfélaga - 
2001074SA 

 
Lögð fram til kynningar skýrsla um stöðumat og undirbúning á stafrænni vegferð 
sveitarfélaga - Hvar eru sveitarfélög Íslands stödd í stafrænni vegferð sinni, dags. 
í maí 2020. 

43.  Verkefni á sviði félagsþjónustu - staða mála - 1910022SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til framkvæmdastjóra sveitarfélaga og 
stjórnenda í velferðarþjónustu, dags. 6. júlí 2020, um upplýsingar um verkefni á 
sviði félagsþjónustu, upplýsingar um stöðu mála í júlí 2020. 

44.  Skýrsla starfshóps um brunamál - 2005029SA 

 Lögð fram til kynningar skýrsla starfshóps um brunamál, dags. 16. júní 2020. 

Fundi var slitið kl. 14:50 

 

  

Aldís Hafsteinsdóttir 

Heiða Björg Hilmisdóttir 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir 
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Gunnar Einarsson 

Guðmundur Ari Sigurjónsson 

Rakel Óskarsdóttir 

Bjarni Jónsson 
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