
 

1315 
 

Fundargerð 895. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 

Árið 2021, föstudaginn 26. febrúar kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga saman til fundar og fer hann fram í gegnum fjarfundarbúnað. 

Fundinn sátu: Aldís Hafsteinsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Dóra Björt 
Guðjónsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Gunnar Einarsson, 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. 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir boðaði forföll, varamaður hennar Dóra Björt Guðjónsdóttir 
mætti í hennar stað. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Ársreikningur Sambands íslenskra sveitarfélaga 2020 - 2101029SA 

 

Lagður fram ársreikningur Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2020, sbr. 6. 
tölulið fundargerðar 894. fundar stjórnar sambandsins. Undir þessum lið sat 
Auðunn Guðjónsson, löggiltur endurskoðandi frá KPMG, og lagði fram 
endurskoðunarskýrslu, dags. 26. febrúar 2021, og áritaði jafnframt reikninginn 
stafrænt sem óháður endurskoðandi sambandsins. 

 Stjórn sambandsins staðfesti ársreikning Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 
2020 með stafrænni undirritun sinni. 

2.  Ársreikningur Bakhjarls sambandsins 2020 - 2101042SA 

 

Lagður fram ársreikningur Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2020, sbr. 6. 
tölulið fundargerðar 894. fundar stjórnar sambandsins. Undir þessum lið sat 
Auðunn Guðjónsson, löggiltur endurskoðandi frá KPMG, og lagði fram 
endurskoðunarskýrslu, dags. 26. febrúar 2021, og áritaði jafnframt reikninginn 
stafrænt sem óháður endurskoðandi sambandsins. 

 Stjórn sambandsins staðfesti ársreikning Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 
2020 með stafrænni undirritun sinni. 

3.  Fundargerð 894. fundar - 2101077SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 894. fundar stjórnar sambandsins frá 29. 
janúar 2021. 

 Fundargerðin samþykkt og verður undirrituð á næsta stjórnarfundi sem verður 
haldinn í húsnæði sambandsins. 

4.  Fundir Jónsmessunefndar - 2101016SA 

 
Lögð fram fundargerð samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga - 
Jónsmessunefndar frá 10. febrúar 2021. 
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5.  Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga - lágmarksíbúafjöldi sveitarfélaga - 2101078SA 

 

Lögð fram drög að umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 24. febrúar 2021, um frumvarp um breytingu á 
sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna sveitarfélaga (lágmarksíbúafjöldi 
sveitarfélaga), 378. mál. Einnig lagðar fram tvær fundargerðir með starfshópi sem 
vinnur að stofnun samtaka fámennra sveitarfélaga frá 8. og 18. febrúar 2021. 

 

Stjórnin samþykkti drögin sem umsögn sambandsins um frumvarpið með þeim 
breytingum sem gerðar voru á drögunum á fundinum.  
Bjarni Jónsson sat hjá og lagði fram eftirfarandi bókun: Umsögnin er í flesta staði fín 
sem og margvíslegar breytingar sem boðaðar eru í frumvarpinu. Undirritaður telur 
þó farsælast að fella út ákvæði um lágmarks íbúafjölda sveitarfélaga og þannig 
skapa sem breiðasta sátt um málið. 

Gunnar Einarsson vék af fundi kl. 12:45. Ásgerður K. Gylfadóttir vék af fundi kl. 12:50. 

6.  Fræðslumálanefnd - 2009079SA 

 Lagðar fram fundargerðir 130. og 131. fundar fræðslumálanefndar sambandsins 
frá 4. desember 2020 og 10. febrúar 2021. 

 

Stjórnin tekur undir mikilvægi þess að við endurskoðun byggðaáætlunar verði lögð 
áhersla á að fjölga verkefnum í menntamálum. Leggja ætti sérstaka áherslu á að 
nýta þá innviði sem felast í ljósleiðaravæðingu til að jafna aðgengi landsmanna að 
gæðamenntun. 

7.  Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 2009015SA 

 Lögð fram fundargerð 60., 61. og 62. fundar verkefnisstjórnar fyrir 
hagsmunagæslu í úrgangsmálum frá 21. janúar, 2. og 12. febrúar 2021. 

8.  Félagsþjónustunefnd sambandsins - 2009307SA 

 Lögð fram fundargerð 53. fundar félagsþjónustunefndar sambandsins frá 10. 
febrúar 2021. 

9.  Heildarendurskoðun samþykkta sambandsins - 2009578SA 

 

Lagt fram minnisblað starfshóps um heildarendurskoðun samþykkta 
sambandsins, dags. 23. febrúar 2021, um yfirferð breytingartillagna við samþykktir 
sambandsins, ásamt vinnuskjali. Einnig lagðar fram fundargerðir 6. og 7. fundar 
starfshópsins frá 12. og 23. febrúar 2021.  

 
Stjórnin þakkaði fulltrúum í starfshópnum fyrir þeirra framlag og samþykkti að 
leggja tillögurnar fram til afgreiðslu á landsþingi sambandsins sem haldið verður 26. 
mars nk. 

10.  Drög að dagskrá landsþings sambandsins 2021 - 2101027SA 
 Lögð fram drög að dagskrá landsþings sambandsins 2021. 

 

Stjórnin samþykkti fyrirliggjandi drög og felur framkvæmdastjóra að boða 
landsþingsfulltrúa formlega til þings 26. mars. 
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11.  Samstarf um EES-mál við umhverfis- og auðlindaráðuneytið - 2009234SA 

 
Lögð fram samantekt samkvæmt 4. gr. samnings Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins frá 2018, dags. í febrúar 
2021. 

 
Stjórn sambandsins lýsti ánægju sinni með greinargóða samantekt. Samþykkt að 
fela framkvæmdastjóra að taka upp viðræður við umhverfis- og auðlindaráðuneytið 
um framlengingu samkomulagsins. 

12.  EFTA Sveitarstjórnarvettvangur - 2009316SA 

 
Lagt fram minnisblað forstöðumanns Brussel-skrifstofu og sviðsstjóra þróunar- 
og alþjóðasviðs sambandsins, dags. 10. febrúar 2021, um samantekt vegna 22. 
fundar Sveitarstjórnarvettvangs EES EFTA, ásamt fylgiskjali. 

13.  Staðgreiðsla sveitarfélaga á árinu 2020 og uppgjör - 2102049SA 

 Lagt fram minnisblað fjármála- og efnahagsráðuneytisins, dags. 24. febrúar 2021, 
um staðgreiðslu sveitarfélaga á árinu 2020 og uppgjör, ásamt fylgiskjali. 

 
Stjórn sambandsins gerir þá skýlausu kröfu að uppgjöri staðgreiðslu til sveitarfélaga 
fylgi nákvæm sundurliðun á uppruna tekna og að fyrirsjáanleiki greiðslna verði mun 
meiri en nú er. 

Jón Björn Hákonarson vék af fundi undir lið 14. 

14.  Skattlagning raforkufyrirtækja - 2101069SA 

 
Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 23. febrúar 
2021, um frekari vinnu að markmiði í stefnumörkun sambandsins í skattlagningu 
orkumannvirkja, ásamt fylgiskjali. 

 Stjórnin samþykkti að sambandið vinni áfram að þessu máli í samvinnu við Samtök 
orkusveitarfélaga á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga. 

15.  Tilnefning í verkefnisstjórn um ráðgjafastofu fyrir innflytjendur - 2102010SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 6. 
janúar 2021 þar sem Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri 
fjölmenningarmála í Reykjanesbæ, er tilnefnd sem aðalmaður í verkefnisstjórn um 
ráðgjafastofu fyrir innflytjendur, og Hjörtur Magni Sigurðsson, verkefnastjóri 
barnvæns samfélags í Reykjanesbæ, til vara. 

Eyþór Laxdal Arnalds vék af fundi kl. 14:30. 

16.  Tilnefning í starfshóp um landshlutaskiptingu stjórnsýslunnar - 2102045SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til forsætisráðuneytisins, dags. 22. 
febrúar 2021, þar sem Páll S. Brynjarsson, framkvæmdastjóri Samtaka 
sveitarfélaga á Vesturlandi, er tilnefndur í starfshóp um landshlutaskiptingu 
stjórnsýslunnar. 

17.  Tilnefning í starfshóp um flokkun mannvirkja - 2102028SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 23. 
febrúar 2021, þar sem Sveinn Björnsson, deildarstjóri byggingar- og skipulagsmála 
í Reykjanesbæ, er tilnefndur í starfshóp um flokkun mannvirkja. 
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18.  Umsögn um frumvarp til laga breytingu á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008 
- borgaraleg skylda - 2101075SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og 
menntamálanefndar Alþingis, dags. 2. febrúar 2021, um frumvarp til laga 
breytingu á lögum um almannavarnir, nr. 82/2008 (borgaraleg skylda), 443. mál. 

19.  Umsögn um drög að stefnu um félags- og tómstundastarf - 2101033SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 4. febrúar 2021, um drög að stefnu um félags- 
og tómstundastarf, mál nr. S-3/2021. 

20.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannavarnir - 
2102012SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til dómsmálaráðuneytisins, dags. 8. 
febrúar 2021, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannavarnir, mál 
nr. S-29/2021. 

21.  Umsögn um stöðuskýrslu og tillögur ráðherra um barneignarþjónustu - 
2101024SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 
febrúar 2021, um stöðuskýrslu og tillögur starfshóps ráðherra um 
barneignarþjónustu, mál nr. S-5/2021. 

22.  Umsögn um drög að breytingu á lögum vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis - 
2101066SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins, dags. 8. febrúar 2021, um drög að breytingu á lögum 
vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis, mál nr. S-11/2021. 

 Bjarni Jónsson tók fram að hann stæði ekki að baki þessari umsögn. 

23.  Umsögn um frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar á villtum fuglum og 
villtum spendýrum - 2101073SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 9. febrúar 2021, um frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar á 
villtum fuglum og villtum spendýrum, 368. mál. 

24.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á jarðalögum - 2101058SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuveganefndar Alþingis, 
dags. 10. febrúar 2021, um frumvarp til laga um breytingar á jarðalögum, nr. 
81/2004 (einföldun regluverks, vernd landbúnaðarlands, upplýsingaskyldu o.fl), 
375. mál. 

25.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003 - 
hvatar til fjárfestinga - 2012031SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis, dags. 8. febrúar 2021, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
tekjuskatt nr. 90/2003 (hvatar til fjárfestinga), 399. mál. 

26.  Umsögn um reglugerð um Menntamálastofnun - 2102015SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 9. febrúar 2021, um reglugerð um 
Menntamálastofnun, mál nr. S-18/2021. 
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27.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða - 
atvinnu- og byggðakvótar o.fl. - 2102018SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuveganefndar Alþingis, 
dags. 10. febrúar 2021, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn 
fiskveiða (atvinnu- og byggðakvótar o.fl.), 418. mál. 

28.  Umsögn um tillögu til þingsályktunar um heimild sveitarfélaga til innheimtu 
umhverfisgjalda - 2101079SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 11. febrúar 2021, um tillögu til þingsályktunar um heimild 
sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld, 121. mál. 

29.  Umsögn um tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu 
landsvæða - 2101074SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 16. febrúar 2021, um tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd 
og orkunýtingu landsvæða, 370. mál. 

 Bjarni Jónsson tók fram að hann stæði ekki að baki þessari umsögn. 

30.  Umsögn um áform um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á 
málefnasviði mennta- og menningarmála - öflun sakavottorðs - 2102031SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 16. febrúar 2021, um áform um frumvarp til 
laga um breytingu á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála 
(öflun sakavottorðs), mál nr. S-31/2021. 

31.  Umsögn um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
framhaldsskóla, nr. 92/2008, og lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 - fagráð 
eineltismála - 2102036SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 18. febrúar 2021, um áform um frumvarp til 
laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008, og lögum um 
grunnskóla, nr. 91/2008 (fagráð eineltismála), mál nr. S-35/2021. 

32.  Umsögn um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 28/2017 - 2102037SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 18. febrúar 2021, um áform um frumvarp til 
laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 
28/2017, mál nr. S-34/2021. 

33.  Umsögn um frumvarp um stefnumarkandi áætlanir á sviði samgangna, 
fjarskipta, og byggðamála - 2011046SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 18. febrúar 2021, um frumvarp um stefnumarkandi áætlanir á sviði 
samgangna, fjarskipta og byggðamála, 471. mál. 
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34.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum tengdum 
málefnum sveitarfélaga - sveitarfélög og kórónuveirufaraldur - 2102008SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 19. febrúar 2021, um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum 
lögum tengdum málefnum sveitarfélaga (sveitarfélög og kórónuveirufaraldur), 
478. mál. 

35.  Frumvörp, reglur og þingsályktunartillögur til umsagnar 2021 - 2101078SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf Sævars Freys Þráinssonar, bæjarstjóra 
Akraneskaupstaðar, dags. 1. febrúar 2021, um bókun bæjarráðs Akraness þann 28. 
janúar sl. um frumvörp, reglur og þingsályktunartillögur til umsagnar 2021. 

Bjarni Jónsson vék af fundi kl. 15:04. 

36.  Breytt fyrirkomulag talmeinaþjónustu við skólabörn 2020-2022 - 2009718SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Svandísar Svavarsdóttur, 
heilbrigðisráðherra, dags. 18. febrúar 2021, um stöðu talmeinaþjónustu einkum 
við skólabörn. 

37.  Breytingar á ýmsum lögum vegna samþættingarfrumvarps - 2102020SA 

 Lagt fram til kynningar minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 
10. febrúar 2021, um breytingar á ýmsum lögum vegna samþættingarfrumvarps.  

 Formaður sagði frá fundi sambandsins með félags- og barnamálaráðherra og 
embættismönnum ráðuneytisins um málið. 

38.  Fréttabréf hag- og upplýsingasviðs - 2009147SA 

 Lagt fram fréttabréf hag- og upplýsingasviðs sambandsins, 1 tbl. 2021, um 
fjárhagsáætlanir A-hluta sveitarfélaga fyrir árin 2021-2024. 

 
Fundi var slitið kl. 15:30 

 

  

Aldís Hafsteinsdóttir 

Heiða Björg Hilmisdóttir 

Dóra Björt Guðjónsdóttir 

Eyþór Laxdal Arnalds 
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Gunnar Einarsson 

Guðmundur Ari Sigurjónsson 

Rakel Óskarsdóttir 

Bjarni Jónsson 

Kristján Þór Magnússon 

Jón Björn Hákonarson 

Ásgerður Kristín Gylfadóttir 

framkvæmdastjóri 

ritari 

 

 
 


