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Fundargerð 901. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 

Árið 2021, föstudaginn 24. september 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 
og Hildur Björnsdóttir. Í fjarfundarsambandi voru Haraldur Sverrisson, Guðmundur Ari 
Sigurjónsson, Rakel Óskarsdóttir, Kristján Þór Magnússon, Guðmundur Baldvin 
Guðmundsson og Ásgerður Kristín Gylfadóttir. 

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

Jón Björn Hákonarson boðaði forföll og sat varamaður hans Guðmundur Baldvin 
Guðmundsson fundinn í hans fjarveru. Eyþór Laxdal Arnalds boðaði forföll og sat 
varamaður hans Hildur Björnsdóttir fundinn í hans fjarveru. Gunnar Einarsson boðaði 
forföll og sat varamaður hans Haraldur Sverrisson fundinn í hans fjarveru. Bjarni 
Jónsson boðaði forföll en varamaður hans hafði ekki tök á að sitja fundinn í hans 
fjarveru. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Fundargerð 900. fundar - 2101077SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 900. fundar stjórnar sambandsins frá 26. 
ágúst 2021. 

 Fundargerðin staðfest og undirrituð. 

2.  Stafrænt ráð sveitarfélaga - 2009664SA 

 Lagðar fram fundargerðir 7. og 8. fundar stafræns ráðs sveitarfélaga 
sambandsins frá 23. júní og 1. september 2021. 

3.  Fræðslumálanefnd sambandsins - 2009079SA 

 Lögð fram fundargerð 135. fundar fræðslumálanefndar sambandsins frá 8. 
september 2021. 

4.  Félagsþjónustunefnd sambandsins - 2009307SA 

 Lögð fram fundargerð 56. fundar félagsþjónustunefndar sambandsins frá 8. 
september 2021. 

 

Eftirfarandi bókun samþykkt samhljóða í tengslum við 2. lið fundargerðar 
félagsþjónustunefndar um þjónustu Landspítala við langveik börn:  
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga telur mikilvægt að kallað verið eftir frekari 
skýringum af hálfu Landspítalans. Stjórnin leggur áherslu á að sambandið og 
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hafi samráð um hvernig brugðist verði 
við erindinu. 
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5.  Skipulagsmálanefnd sambandsins - 2009346SA 

 
Lögð fram fundargerð 43. fundar skipulagsmálanefndar sambandsins frá 15. 
september 2021, ásamt yfirliti yfir stöðu helstu verkefna vegna 3. liðar 
fundargerðarinnar. 

6.  Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 2009015SA 

 Lögð fram fundargerð 67. fundar verkefnisstjórnar fyrir hagsmunagæslu í 
úrgangsmálum frá 20. september 2021. 

 
Stjórn samþykkir að fá Jón Viggó Gunnarsson formann verkefnisstjórar og Eygerði 
Margrétardóttur verkefnisstjóra hjá sambandinu inn á næsta stjórnarfund til að fara 
yfir verkefnin sem eru framundan við innleiðingu hringrásarhagkerfis. 

7.  Dagatal stjórnar - 2101077SA 

 Lögð fram drög að dagatali stjórnar sambandsins 2021 með áætlun um 
dagsetningar stjórnarfunda. 

 

Fundaáætlun stjórnar út árið 2022 var samþykkt, ásamt tímasetningu landsþings og 
fjármálaráðstefnu sambandsins á næsta ári.  
Minnt var á að ný lög um kosningar taka gildi um næstu áramót. Á grundvelli þeirra 
laga munu sveitarstjórnarkosningar framvegis verða annan laugardag í maí, þannig 
að sveitarstjórnarkosningar verða haldnar 14. maí 2022. 

8.  Kjaramálanefnd sambandsins - 2009595SA 

 Lagt fram sem trúnaðarskjal fundargerð 26. fundar kjaramálanefndar 
sambandsins frá 2. september 2021. 

Guðmundur Ari Sigurjónsson kom inn á fundinn kl. 13:20. Haraldur Sverrisson vék af 
fundi kl. 13:25. 

9.  Staða kjaramála - 2109025SA 

 
Lagt fram sem trúnaðarskjal samningastefna Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
um kjaraviðræður 2021. Einnig verða kynntar hugmyndir um 
kjarasamningsmarkmið. 

 Stjórn lýsir yfir stuðningi við framkomnar hugmyndir að kjarasamningsmarkmiðum. 

10.  Staða jafnlaunavottunar hjá sveitarfélögum - 2009362SA 

 

Lagt fram bréf Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur, skrifstofustjóra skrifstofu 
jafnréttismála í forsætisráðuneytinu, og Katrínar Bjargar Ríkarðsdóttur, 
framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu, dags. 13. september 2021, um stöðu 
jafnlaunavottunar hjá sveitarfélögum. 

 

Stjórn sambandsins skorar á öll sveitarfélög sem hafa skyldu til að afla sér 
jafnlaunavottunar og ekki hafa lokið verkefninu að ljúka því sem fyrst. 
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11.  Tillaga að stofnun starfseiningar um jafnlaunamál, Jafnlaunastofu - 2101018SA 

 

Lögð fram tillaga að fyrirkomulagi jafnlaunamála til framtíðar, ásamt minnisblaði 
sviðsstjóra kjarasviðs sambandsins og sviðsstjóra mannauðs- og 
starfsumhverfissviðs Reykjavíkurborgar, dags. 20. september 2021, um tillögu að 
stofnun starfseiningar um jafnlaunamál, Jafnlaunastofu á vegum sambandsins og 
Reykjavíkurborgar. Einnig lögð fram viljayfirlýsing Reykjavíkurborgar og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga um samstarf um rekstur Jafnlaunastofu, dags. 
24. september 2021.  

 
Stjórnin fagnar framkominni tillögu og samþykkir þátttöku sambandsins í 
Jafnlaunastofu og viljayfirlýsingu um samstarfs sambandsins og Reykjavíkurborgar 
um rekstur hennar.  

12.  Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2021 - 2009144SA 

 Sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs kynnti dagskrá fjármálaráðstefnu 
sveitarfélaga 2021. 

13.  Skýrsla um styrkingu leikskólastigsins - 2009059SA 

 

Lögð fram skýrsla starfshóps um styrkingu leikskólastigsins, dags. í maí 2021, 
ásamt kostnaðarmati. Sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs gerði grein fyrir 
helstu tillögum starfshópsins og væntum kostnaðaráhrifum þeirra fyrir ríki og 
sveitarfélög 

 

Stjórnin felur fræðslumálanefnd og sérfræðingum sambandsins í skólamálum að 
eiga frekari samtöl við ráðuneytið um hvernig staðið verði að forgangsröðun og 
fjármögnun tillagna. Forgangsmál ætti að vera að vinna að framgangi tillagna sem 
stuðla að því að hækka menntunarstig starfsfólks á leikskólum. Einnig tekur stjórnin 
fram að í ljósi mikillar kostnaðaraukningar við rekstur leikskóla í kjölfar síðustu 
kjarasamninga er ekki tímabært eða svigrúm til að auka til muna við kostnaðinn 
með því að draga enn frekar úr fjölda barna á hvern starfsmann og fækka börnum á 
fermetra eins og lagt er til í skýrslunni. Slík breyting gæti víða kallað á stækkun 
húsnæðis leikskóla og aukinn mannafla. 

14.  Drög að reglugerð um fráveitur og skólp - 2009696SA 

 

Lagt fram bréf sambandsins til Guðmundar Inga Guðbrandsson, umhverfis- og 
auðlindaráðherra, dags. 9. september 2021, um frestun fyrirhugaðrar reglugerðar 
um fráveitur og skólp. Einnig lagt fram minnisblað sambandsins til umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins, dags. 15. september 2021, um gátlista við umfjöllun um 
kostnaðarmat reglugerðar um fráveitur og skólphreinsun. Framkvæmdastjóri og 
sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs greindu frá fundum og öðrum samskiptum 
um málið undanfarnar vikur, þar sem áhersla hefur verið lögð á að greina 
möguleg kostnaðaráhrif fyrirhugaðrar reglugerðar og hvaða svigrúm sé til 
breytinga á ákvæðum hennar. Þau samskipti hafa verið afar málefnaleg og liggur 
nú fyrir niðurstaða um að reglugerð verði ekki sett án frekara samráðs við 
sambandið.  

 

Stjórnin þakkar starfsmönnum sambandsins fyrir góða vinnu í þessu mikilvæga máli. 
Stjórnin vísar til fyrirliggjandi gagna um áætluð kostnaðaráhrif 
reglugerðardraganna, sem leiða í ljós að þær auknu kröfur sem reglugerðin leggur á 
sveitarfélög geti orðið á bilinu 20 til 25 milljarðar króna. Umhverfislegur ávinningur 
af kröfu um aukna hreinsun frárennslis er hins vegar óljós. Umfang málsins er slíkt 
að augljós þörf er á að málið fái vandaða umfjöllun. Stjórnin leggur ríka áherslu á 
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nauðsyn þess að horft verði til fjármálareglna laga um opinber fjármál og 
sveitarstjórnarlaga við undirbúning löggjafar sem felur í sér íþyngjandi skyldur fyrir 
sveitarfélögin. Jafnframt er mikilvægt að horfa til neikvæðra áhrifa Covid-19 
heimsfaraldursins á fjárhag sveitarfélaga og heimila á Íslandi, sem á endanum munu 
bera kostnað af fráveituframkvæmdum sveitarfélaga.  
 
Að teknu tilliti til framangreindra sjónarmiða lýsir stjórnin yfir fullum vilja til að 
vinna áfram með ráðuneytinu að málinu. Leggur stjórnin til að stofnaður verði 
samráðshópur með þátttöku umhverfis- og auðlindaráðuneytis, samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytis, Umhverfisstofnunar, Samorku og sambandsins sem verði 
falið að móta raunhæfar tillögur um hvernig hraða megi uppbyggingu fráveitna. 

15.  Samstarf um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á landsbyggðinni - 2109031SA 

 
Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 22. 
september 2021, um samstarf um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á landsbyggðinni, 
ásamt fylgiskjölum 

 

Stjórnin felur framkvæmdastjóra að senda minnisblað HMS, ásamt skýrslu HMS og 
viljayfirlýsingu, dags. 21. janúar 2020, til sveitarfélaga sem málið varðar. Óskað verði 
eftir því að sveitarstjórnir á landsbyggðinni taki fyrir lok október afstöðu til 
hugmyndar um að setja á fót húsnæðissjálfseignarstofnun á þeim grundvelli sem 
lýst er í minnisblaðinu. Jafnframt felur stjórnin framkvæmdastjóra að vinna fyrir 
hönd sveitarfélaga að því að stofna slíka húsnæðissjálfseignarstofnun formlega, í 
góðu samstarfi við viðkomandi sveitarfélög og HMS, enda reynist víðtækur vilji til 
staðar meðal sveitarfélaga til að taka þátt í verkefninu. 

16.  Tilnefning í stjórn Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða - 2109012SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 10. september 2021, þar sem Þórdís Lóa 
Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi og formaður borgarráðs, er tilnefnd í stjórn 
Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. 

17.  Tilnefning í starfshóp sem vinnur tillögur að fyrirkomulagi 
almenningssamgangna á Íslandi - 2109021SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 15. september 2021, þar sem Bjarni 
Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, og 
Berglind Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum, eru tilnefnd í starfshóp sem vinnur tillögur að fyrirkomulagi 
almenningssamgangna á Íslandi.  
Það þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins. 

18.  Tilnefning í aðgerðarhóp um launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði - 
2109024SA 

 
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til forsætisráðuneytisins, dags. 21. 
september 2021, þar sem Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri kjarasviðs sambandsins, 
er tilnefnd í aðgerðarhóp um launajafnrétti og jafnrétti á vinnumarkaði. 

19.  Umsögn um drög að stefnu um heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða - 2108014SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 
31. ágúst 2021, um drög að stefnu um heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða, mál nr. S-
141/2021. 



 

1356 
 

20.  Umsögn um drög að reglugerð um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og 
áætlana - 2108009SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins, dags. 31. ágúst 2021, um drög að reglugerð um 
umhverfismat framkvæmda og áætlana, mál nr. S-154/2021. 

21.  Umsögn um drög að stefnu um notkun skýjalausna - 2109016SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins, dags. 9. ágúst 2021, um drög að stefnu um notkun 
skýjalausna, mál nr. S-156/2021. 

22.  Umsögn um breytingar á reglugerð vegna flokkunar mannvirkja - 2108031SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 
10. september 2021, um drög að reglugerð um (11.) breytingu á 
byggingarreglugerð nr. 112/2012, mál nr. S-163/2021. 

23.  Umsögn um breytingar á leiðbeiningum um ritun fundargerða og notkun 
fjarfundarbúnaðar - 2109018SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 10. september, um breytingar á leiðbeiningum 
um ritun fundargerða nr. 22/2013 og notkun fjarfundarbúnaðar nr. 1140/2013, mál 
nr. S-169/2021. 

24.  Umsögn um drög að reglugerð um framkvæmd ársreikningaskrár við gerð kröfu 
um slit félaga - 2109030SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 20. september 2021, um drög að reglugerð um 
framkvæmd ársreikningaskrár við gerð kröfu um slit félaga, mál nr. S-172/2021. 

25.  Skýrsla um brothættar byggðir - ársskýrsla fyrir árið 2020 - 2105040SA 
 Lögð fram til kynningar skýrslan Brothættar byggðir - ársskýrsla fyrir árið 2020. 

26.  Sóknaráætlanir landshluta - 2009344SA 

 Lögð fram til kynningar greinargerð um Sóknaráætlanir landshluta um framvindu 
samninga og ráðstöfun fjármuna 2020, dags. í september 2021. 

 
Fundi var slitið kl. 14:57 

 

  

Aldís Hafsteinsdóttir 

Heiða Björg Hilmisdóttir 
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Þórdís Lóa Þórhallsdóttir 

Hildur Björnsdóttir 

Haraldur Sverrisson 

Guðmundur Ari Sigurjónsson 

Rakel Óskarsdóttir 

Kristján Þór Magnússon 

Guðmundur Baldvin Guðmundsson 

Ásgerður Kristín Gylfadóttir 

framkvæmdastjóri 

ritari 

 

 
 


