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Fundargerð 904. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 
Árið 2021, föstudaginn 10. desember kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík. 

Fundinn sátu: Aldís Hafsteinsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, 
Guðmundur Ari Sigurjónsson, Rakel Óskarsdóttir, Bjarni Jónsson, Gauti Jóhannesson, 
Jón Björn Hákonarson og Ásgerður Kristín Gylfadóttir. Heiða Björg Hilmisdóttir og 
Gunnar Einarsson tóku þátt í gegnum fjarfundarbúnað. 

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

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Fundargerð 903. fundar - 2101077SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 903. fundar stjórnar sambandsins frá 26. 
nóvember 2021. 

 Fundargerðin staðfest og undirrituð. 

2.  Kjaramálanefnd sambandsins - 2009595SA 

 Lögð fram sem trúnaðarmál fundargerð 27. fundar kjaramálanefndar 
sambandsins frá 7. desember 2021. 

Gunnar Einarsson kom inn á fundinn kl. 12:28. 

3.  Jónsmessunefnd - 2101016SA 

 

Lögð fram drög að fundargerð samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga - 
Jónsmessunefndar frá 29. nóvember 2021 ásamt tillögu til þingsályktunar um 
fjármálastefnu fyrir árin 2022-2026. Einnig lögð fram glærukynning, dags. 8. 
desember 2021, um áætlaða afkomu sveitarfélaga 2021-2026. 

Bjarni Jónsson vék af fundi kl. 12:35 

4.  Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnar - 2009557SA 

 Lögð fram greinargerð um nýjan stjórnarsáttmála og skiptingu málefna á milli 
ráðuneyta.  

 

Stjórnin þakkar fyrir greinargóða samantekt sem mun nýtast í starfi sambandsins á 
næstunni:  
 
Einnig var eftirfarandi bókun samþykkt með 9 atkvæðum.  
Heiða Björg Hilmisdóttir og Guðmundur Ari Sigurjónsson sátu hjá við afgreiðslu 
bókunarinnar:  
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga telur mikilvægt að bæta vinnubrögð og 
auka skilvirkni við gerð kjarasamninga á Íslandi. Í skýrslu Kjaratölfræðinefndar 
kemur fram að í síðustu kjarasamningalotu hafi verið gerðir 340 kjarasamningar og 
dæmi eru um að samningar taki til 2-3 starfsmanna. Stjórnin tekur undir 
áhersluatriði í stjórnarsáttmála um að styrkja stöðu ríkissáttasemjara. Ný ríkisstjórn 
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er brýnd til að hefja nú þegar endurskoðun á umgjörð kjarasamninga á opinberum 
sem og almennum vinnumarkaði í samráði við aðila vinnumarkaðarins. 

Bjarni Jónsson kom aftur inn á fundinn kl. 13:00. 

5.  Jöfnun launa milli markaða - 2009052SA 

 
Lögð fram haustskýrsla kjaratölfræðinefndar dags. í október 2021. Katrín Óladóttir 
og Benedikt Valsson komu inn á fundinn undir þessum lið og gerðu grein fyrir 
málinu.  

6.  Mat á árangri á starfsáætlun sambandsins 2021 - 2011018SA 

 
Lagt fram mat á árangri á starfsáætlun sambandsins fyrir árið 2021. 
Framkvæmdastjóri fer yfir helstu þætti matsins. Framkvæmdastjóri fór yfir helstu 
þætti matsins. 

 
Stjórnin þakkar fyrir greinargott mat á árangri og framfylgd starfsáætlunar ársins 
2020. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður á tímum Covid-19 hefur tekist að halda uppi öflugri 
starfsemi.  

7.  Starfsáætlun sambandsins 2022 - 2111026SA 

 Lögð fram drög að starfsáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2022. 
Framkvæmdastjóri fór yfir helstu þætti áætlunarinnar. 

 Stjórnin samþykkir fyrirliggjandi drög að starfsáætlun sambandsins ársins 2022  

8.  Breytingar á vinnuaðstöðu í Borgartúni 30 - 2009436SA 

 

Lagðar fram teikningar frá ASK arkitektum af tillögum að breytingum á húsnæði 
Sambands íslenskra sveitarfélaga ásamt kostnaðaráætlun. Um er að ræða 
umfangsmiklar breytingar sem miða að því að innleiða verkefnamiðað vinnurými 
sem og að útbúa rými sem hentar breyttum starfsaðstæðum í kjölfar Covid-19 og 
stafrænnar byltingar. 

 Stjórn samþykkir að leita tilboða í verkið á grundvelli þeirra upplýsinga sem kynntar 
voru á fundinum. 

Heiða Björg Hilmisdóttir vék af fundi kl. 14:33. 

9.  Þjónustukönnun sambandsins - 2009404SA 

 

Lagðar fram til kynningar niðurstöður þjónustukönnunar sem sambandið sendi til 
sveitarfélaga. Framkvæmdastjóri sagði að stjórnendur hjá sambandinu væru að 
rýna vel niðurstöður könnunarinnar með það að leiðarljósi að bregðast við ýmsum 
uppbyggilegum ábendingum til að bæta starfsemina eins og kostur er. 

 

Stjórnin lýsir ánægju með að heildarniðurstöður könnunarinnar eru jákvæðar í garð 
sambandsins þó alltaf megi bæta og þróa starfsemina á jákvæðan hátt. Stjórn 
sambandsins leggur áherslu á að unnið verði áfram með niðurstöður 
þjónustukönnunarinnar til að bæta þjónustu sambandsins enn frekar.  

10.  Tilnefning í stjórn Jafnlaunastofu - 2101018SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Jafnlaunastofu, dags. 23. nóvember 
2021, þar sem Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri kjarasviðs sambandsins, og Valur 
Rafn Halldórsson, sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins, eru tilnefnd 
sem aðalmenn í stjórn Jafnlaunastofu, og Bjarni Ómar Haraldsson, sérfræðingur á 
kjarasviði sambandsins, til vara. 
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11.  Ályktanir ársþings Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga - 2103022SA 

 Lögð fram til kynningar ályktanir ársþings Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga sem 
fram fór á Hellu dagana 28.-29. október 2021. 

Gunnar Einarsson vék af fundi kl. 14:45. 

Í lok fundar tók framkvæmdastjóri upp mál sem var fært í trúnaðarbók. 

Fundi var slitið kl. 15:05 

 

  

Aldís Hafsteinsdóttir 

Heiða Björg Hilmisdóttir 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir 

Eyþór Laxdal Arnalds 

Gunnar Einarsson 

Guðmundur Ari Sigurjónsson 

Rakel Óskarsdóttir 

Bjarni Jónsson 

Gauti Jóhannesson 

Jón Björn Hákonarson 
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Ásgerður Kristín Gylfadóttir 

framkvæmdastjóri 

ritari 

 

 
 


