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Fundargerð 896. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 
Árið 2021, föstudaginn 26. mars kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 
saman til fundar og fór hann fram í gegnum fjarfundarbúnað. 

Fundinn sátu: Aldís Hafsteinsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Þórdís Lóa 
Þórhallsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Gunnar Einarsson, Guðmundur Ari Sigurjónsson, 
Rakel Óskarsdóttir, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Kristján Þór Magnússon, Jón Björn 
Hákonarson og Ásgerður Kristín Gylfadóttir. 

Bjarni Jónsson boðaði forföll, varamaður hans Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir sat fundinn 
í hans fjarveru. 

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. 

Í upphafi fundar lagði formaður fram eftirfarandi bókun sem var samþykkt samhljóða:  

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga mælist til þess við sóttvarnayfirvöld að þegar 
búið verður að bólusetja þyngstu forgangshópa verði þeir einstaklingar settir framarlega 
innan forgangshópa sem sinna mikilvægri nándarþjónustu sem ekki hefur verið 
mögulegt að fella niður á þessum erfiðu tímum. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Stytting vinnuvikunnar á starfsemi leikskóla - 2012002SA 

 

Rætt um fyrirkomulag styttingu vinnuvikunnar á starfsemi leikskóla. Fanney 
Dóróthe Halldórsdóttir, formaður Grunns,kom inn á fundinn undir þessum lið 
ásamt Bjarna Ómari Haraldssyni og Margréti Sigurðardóttur sérfræðingum á 
kjarasviði sambandsins.  

Gunnar Einarsson vék af fundi kl. 12:38. Jón Björn Hákonarson vék tímabundið af 
fundi kl. 12:40. 

2.  Fundargerð 895. fundar - 2101077SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 895. fundar stjórnar sambandsins frá 26. 
febrúar 2021. 

 

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



 

1323 
 

3.  Fundir Jónsmessunefndar - 2101016SA 

 

Lagðar fram fundargerðir samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga - 
Jónsmessunefndar frá 10. og 15. mars 2021. Einnig lögð fram vegna 1. liðar 
fundargerðarinnar frá 15. mars 2021, yfirlýsing um samkomulag ríkis og 
sveitarfélaga um opinber fjármál, dags. 15. mars 2020, ásamt viðauka.  

 

Stjórn sambandsins leggur áherslu á að áfram verði unnið markvisst á grundvelli 
yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá 30. september 2020 um að ríkisstjórnin standi að 
baki sveitarfélögunum eins og frekast er unnt svo starfsemi þeirra raskist ekki á 
komandi mánuðum og misserum. Í því sambandi er mikilvægt að lausn finnist á 
stöðu Strætó bs. vegna neikvæðra áhrifa Covid-19 á reksturinn. 

4.  Fræðslumálanefnd - 2009079SA 

 Lögð fram fundargerð 132. fundar fræðslumálanefndar sambandsins frá 10. mars 
2021. 

 

Stjórn samþykkir að Guðmundur Ari Sigurjónsson verði fulltrúi stjórnarinnar í 
undirbúningsnefnd vegna skólaþings sambandsins sem haldið verður 8. nóvember 
2021. Fram kom áhugi hjá stjórnarmönnum á að fá kynningu á tillögum starfshóps 
um styrkingu leikskólastigsins. 

5.  Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 2009015SA 

 Lögð fram fundargerð 63. fundar verkefnisstjórnar fyrir hagsmunagæslu í 
úrgangsmálum frá 18. mars 2021. 

 

Stjórnin telur mikilvægt að sveitarfélög fái góða kynningu á breytingum í þeirra 
starfsemi í framhaldi af samþykkt stefnu ráðherra um meðhöndlun úrgangs. Einnig 
er nauðsynlegt að sveitarfélög fái stuðning við innleiðingu breytinga ef væntanlegt 
frumvarp um hringrásarhagkerfið verður að veruleika enda lítur út fyrir að 
skammur tími gefist til undirbúnings og innleiðingar. 

Jón Björn Hákonarson kom aftur inn á fundinn kl. 13:25. 

6.  Landsþing 2021 - 2101027SA 

 Umræður um landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga 2021. 

 
Samþykkt að halda landsþing sambandsins 21. maí 2021. Ef reglur vegna Covid-19 
heimila ekki svo stóran fund skal fundurinn fara fram í gegnum fjarfundarbúnað. 
Einnig var samþykkt að áður kynnt dagskrá verði óbreytt. 

7.  Viðauki við viljayfirlýsingu ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu á verkefnum 
Innheimtustofnunar sveitarfélaga til Tryggingastofnunar ríkisins - 2012046SA 

 
Lagður fram viðauki við viljayfirlýsingu ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu á 
verkefnum Innheimtustofnunar sveitarfélaga til Tryggingastofnunar ríkisins, 
dags. 12. mars 2021, ásamt viljayfirlýsingunni. 

 

Stjórn sambandsins samþykkir viðaukann. 
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Jón Björn Hákonarson sat ekki fundinn undir lið 8. 

8.  Kvörtun til ESA vegna skattaívilnunar til raforkufyrirtækja - 2101069SA 

 
Lögð fram til kynningar og umræðu, með vísan til umfjöllunar á 895. fundi 
stjórnar, drög að erindi til Eftirlitsstofnunar EFTA varðandi undanþágu 
orkumannvirkja frá fasteignamati. 

 

Stjórn sambandsins þakkar fyrir greinargott erindi og telur að Samtök 
orkusveitarfélaga eigi ein að fara með aðild málsins gagnvart ESA, án formlegrar 
aðkomu sambandsins, fyrir utan kostnaðarþátttöku og ráðgjöf frá sérfræðingum 
sambandsins, sem áður hefur verið samþykkt. 

9.  Drög að reglum um eyðingu námsmatsgagna til umsagnar - 2009265SA 

 

Lagt fram til kynningar minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, 
dags. 19. mars 2021, um drög að reglum um eyðingu námsgagna sem eru til 
umsagnar, ásamt bréfi frá Hrafns Sveinbjarnarsonar, héraðsskjalaverði 
Kópavogs, dags. 25. janúar 2021. 

 Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu, með vísan til minnisblaðsins. 

10.  Tillaga að fyrirkomulagi jafnlaunamála til framtíðar - Jafnlaunastofa - 
2103040SA 

 Lagt fram minnisblað sviðsstjóra kjarasviðs sambandsins, dags. 23. mars 2021, um 
tillögu að fyrirkomulagi jafnlaunamála til framtíðar - Jafnlaunastofa. 

 
Stjórn sambandsins samþykkir að fela sviðsstjóra kjarasviðs að vinna málið áfram í 
samvinnu við Reykjavíkurborg innan þess fjárhagsramma sem nú þegar er í gildi 
fyrir starfsmatsstofu og með tilliti til þeirra umræðu sem fram fór á fundinum.  

11.  Aðgerðaáætlun sveitarfélaga til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf og heimili - 
2009357SA 

 
Lagt fram minnisblað, dags. 24. mars 2021, með mati á stöðu verkefna í 
viðspyrnuáætlun sambandsins frá mars 2020 með aðgerðarpakka fyrir 
sveitarfélög og sambandið til viðspyrnu gegn samdrætti í þjóðarbúskapnum. 

 
Stjórn sambandsins þakkar fyrir framkomnar upplýsingar og telur að vel hafi tekist 
til við að hrinda í framkvæmd þeim aðgerðum sem eru í aðgerðaáætluninni. 
Jafnframt hvetur stjórnin sveitarfélög til að taka þátt í átakinu „Hefjum störf“. 

12.  Tilnefning í samstarfsnefnd um tónlistarfræðslu - 2102056SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 2. mars 2021, þar sem Sigfríður Björnsdóttir, 
deildarstjóri listfræðslu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, er tilnefnd til 
áframhaldandi setu sem aðalmaður í samstarfsnefnd um tónlistarfræðslu, og er 
Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs, tilnefndur til 
áframhaldandi setu sem varamaður. 
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13.  Tilnefning í starfshóp um réttindagæslu fyrir aldraða - 2102007SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 8. 
mars 2021, þar sem Karen Elísabet Halldórsdóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogi, er 
tilnefnd sem aðalmaður í starfshóp um réttindagæslu fyrir aldraða, og Tryggvi 
Þórhallsson, lögfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði, til vara. 

14.  Tilnefning í starfshóp um greiningu á kostnaðarþróun þjónustu við fatlað fólk - 
2102034SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 8. 
mars 2021, þar sem Hörður Hilmarsson, verkefnastjóri skrifstofu fjármála og 
reksturs á velferðarsviði Reykjavíkurborgar, er tilnefndur sem aðalmaður í 
starfshóp um greiningu á kostnaðarþróun þjónustu við fatlað fólk, og Halldóra 
Káradóttir, sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs Reykjavíkurborgar, til 
vara. Sambandið tilnefnir einnig Grétu Sjöfn Guðmundsdóttur, félagsmálastjóra 
sveitarfélagsins Skagafjarðar og framkvæmdastjóra málefna fatlaðs fólks á 
Norðurlandi vestra, sem aðalmann í starfshópinn, og Dan Jens Brynjarsson, 
sviðsstjóra fjársýslusviðs Akureyrarbæjar, til vara. 

15.  Tilnefning í húsafriðunarnefnd - 2102023SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 9. mars 2021, þar sem Magnús Karel 
Hannesson, fv. sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins, er tilnefndur til 
áframhaldandi setu sem aðalmaður í húsafriðunarnefnd, og Margrét Þormar, 
arkitekt, til áframhaldandi setu sem varamaður. 

16.  Tilnefning í verkefnisstjórn vegna vinnu við endurskoðun á tekjustofnum 
sveitarfélaga og Jöfnunarsjóði sveitarfélaga - 2102055SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 15. mars 2021, þar sem Ásta Stefánsdóttir, 
sveitarstjóri Bláskógabyggðar, Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi á 
Akureyri, og Halldóra Káradóttir, sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs 
Reykjavíkurborgar, eru tilnefnd í verkefnisstjórn vegna vinnu við endurskoðun á 
tekjustofnum sveitarfélaga og Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 

17.  Tilnefning í verkefnastjórn aðgerðaráætlunar í loftslagsmálum - 2103014SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
dags. 15. mars 2021, þar sem Eygerður Margrétardóttir, verkefnisstjóri í úrgangs- 
og umhverfismálum á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, er tilnefnd í 
verkefnastjórn aðgerðaráætlunar í loftslagsmálum. 

18.  Tilnefning í landsráð um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu - 2103029SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 15. 
mars 2021, þar sem Matthildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar, og Valdimar O Hermannasson, sveitarstjóri Blönduósbæjar, eru 
tilnefnd í landsráð um mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu. Það þeirra sem 
ráðherra skipar ekki verður varamaður hins. 
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19.  Tilnefning í verkefnisstjórn áætlunar um vernd og orkunýtingu landsvæða - 
rammaáætlun - 2102040SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
dags. 19. mars 2021, þar sem Þórgnýr Dýrfjörð, forstöðumaður Akureyrarstofu, er 
tilnefndur sem aðalmaður í verkefnisstjórn áætlunar um vernd og orkunýtingu 
landsvæða (rammaáætlun) og Valgerður Rún Benediktsdóttir, lögfræðingur á 
lögfræði- og velferðarsviði, til vara. 

20.  Umsögn um drög að stefnu um meðhöndlun úrgangs 2021-2032 - 2102021SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins, dags. 24. febrúar 2021, um drög að stefnu ráðherra um 
meðhöndlun úrgangs 2021-2032, mál nr. S-6/2021. 

21.  Umsögn un fyrirhugaðar breytingar á aðalnámskrá leikskóla - 2102053SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 23. febrúar 2021, um fyrirhugaðar breytingar 
á aðalnámskrá leikskóla, mál nr. S-33/2021. 

22.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum og lögum 
um tekjustofna sveitarfélaga - lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags - 2101078SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 1. mars 2021, um frumvarp til laga um 
breytingu á sveitarstjórnarlögum um tekjustofna sveitarfélaga 
(lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags), 378. mál. 

23.  Umsögn um frumvarp til breytinga á barnaverndarlögum - 2009266SA 

 Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
2. mars 2021, um breytingar á barnaverndarlögum, mál nr. S-39/2021. 

24.  Umsögn um drög að tillögu til þingsályktunar um lýðheilsustefnu til ársins 2030 
- 2103003SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 2. 
mars 2021, um drög að tillögu til þingsályktunar um lýðheilsustefnu til ársins 
2030, mál nr. S-47/2021. 

25.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á vegalögum, nr. 80/2007, með 
síðari breytingum - þjóðferjuleiðir - 2102044SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefnd 
Alþingis, dags. 3. mars 2021, um frumvarp til laga um breytingu á vegalögum, nr. 
80/2007, með síðari breytingum (þjóðferjuleiðir), 137. mál. 

26.  Umsögn um lokaskýrslu með tillögum um breytingar á umönnunarmati - 
2010063SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
3. mars 2021, um lokaskýrslu með tillögum um breytingar á umönnunarmati. 
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27.  Umsögn um frumvarp til laga um ráðstafanir gegn umhverfismengun af 
völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur - endurvinnsla og skilagjald - 
2102048SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 4. mars 2021, um frumvarp til laga um 
ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir 
drykkjarvörur (endurvinnsla og skilagjald), 505. mál. 

28.  Umsögn um frumvarp til laga um áfengislög - sala á framleiðslustað - 2102047SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og 
menntamálanefndar Alþingis, dags. 4. mars 2021, um frumvarp til laga um 
áfengislög (sala á framleiðslustað), 504. mál. 

29.  Umsögn um frumvarp til breytinga á ýmsum lögum á sviði MRN - öflun 
sakavottorðs - 2102031SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 8. mars 2021, um frumvarp til breytinga á 
ýmsum lögum á sviði MRN (öflun sakavottorðs, mál nr. S-55/2021. 

30.  Frumvarp til laga um hafnalög - EES-reglur, gjaldtaka, rafræn vöktun, 509. mál - 
óskað umsagnar - 2103001SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 9. mars 2021, um frumvarp til laga um hafnalög 
(EES-reglur, gjaldtaka, rafræn vöktun), 509. mál. 

31.  Umsögn um frumvarp til laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum - vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega 
aðstoð - 2103002SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefnd Alþingis, dags. 
10. mars 2021, um frumvarp til laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega 
aðstoð), 456. mál. 

32.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni innflytjenda - 
2103017SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
11. mars 2021, um frumvarp til laga um málefni innflytjenda (móttaka flóttafólks 
og innflytjendaráð), 452. mál. 

33.  Umsögn um frumvarp til laga um 40 stunda vinnuviku - lögbundnir frídagar - 
2103032SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
16. mars 2021, um umsagnar frumvarp til laga um 40 stunda vinnuviku 
(lögbundnir frídagar), 133. mál. 
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34.  Áhrif nýrrar jafnréttislöggjafar á sveitarfélög - 2102054SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf Jafnréttisstofu og Sambands íslenskra sveitarfélaga 
til allra sveitarfélaga, dags. 2. mars 2021, um áhrif nýrrar jafnréttislöggjafar á 
sveitarfélög. 

35.  Framkvæmd starfsmannamála hjá sveitarfélögum - 2009001SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umboðsmanns Alþingis, dags. 22. 
mars 2021, um framkvæmd starfsmannamála hjá sveitarfélögum, ásamt 
fylgiskjali. 

36.  Hugmyndir um reglugerðarheimild vegna fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga - 
2009717SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Ásmundar Einars Daðasonar, félags- 
og barnamálaráðherra, dags. 24. mars 2021, um hugmyndir um 
reglugerðarheimild vegna fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga, ásamt fylgiskjölum. 

 Formaður vakti athygli fundarmanna á mikilvægi þessa máls gagnvart 
sjálfsstjórnarrétti sveitarfélaga. 

 
Fundi var slitið kl. 14:30 

 

  

Aldís Hafsteinsdóttir 

Heiða Björg Hilmisdóttir 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir 

Eyþór Laxdal Arnalds 

Gunnar Einarsson 

Guðmundur Ari Sigurjónsson 



 

1329 
 

Rakel Óskarsdóttir 

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir 

Kristján Þór Magnússon 

Jón Björn Hákonarson 

Ásgerður Kristín Gylfadóttir 

framkvæmdastjóri 

ritari 

 

 
 


