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Fundargerð 909. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 
Árið 2022, miðvikudaginn 27. apríl kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 
saman til fundar í húsakynnum Háskólans í Reykjavík. 

Fundinn sátu: Aldís Hafsteinsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir sem tók þátt í fundinum í 
gegnum fjarfundarbúnað, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Guðmundur 
Ari Sigurjónsson, Kristján Þór Magnússon, Guðmundur Baldvin Guðmundsson og 
Ásgerður Kristín Gylfadóttir.   

Jón Björn Hákonarson boðaði forföll, varamaður hans Guðmundur Baldvin 
Guðmundsson mætti í hans stað.  

Gunnar Einarsson, Rakel Óskarsdóttir og Bjarni Jónsson boðuðu forföll en varamenn 
þeirra höfðu ekki tök á að sitja fundinn í þeirra 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. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.   Fundargerð 908. fundar - 2201008SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 908. fundar stjórnar sambandsins frá 
25. mars 2022. 

 Fundargerðin samþykkt og undirrituð. 

2.   Stafrænt ráð sveitarfélaga - 2009664SA 

 Lögð fram til kynningar fundargerð 12. fundar stafræns ráðs sveitarfélaga frá 
30. mars 2022 

3.   Tilnefning nýs aðalmanns í verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í 
úrgangsmálum - 2009015SA 

 
Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra og sviðsstjóra lögfræði- og 
velferðarsviðs sambandsins, dags. 12. apríl 2022, um tilnefningu nýs 
aðalmanns í verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum. 

 

Stjórn samþykkir þær tillögur sem koma fram í minnisblaðinu um að tilnefna 
Stefán Aspar Stefánsson, verkefnisstjóra umhverfismála hjá Sveitarfélaginu 
Hornafirði í stað Freys Ævarssonar sem er að láta af störfum sem verkefnisstjóri 
umhverfismála hjá Múlaþingi.  
Einnig var samþykkt að tilnefna Írisi Dögg Aradóttur, verkefnisstjóra 
úrgangsmála í Fjarðabyggð, sem varafulltrúa í nefndina í stað Bryndísar 
Bjarnarson upplýsinga- og umhverfisfulltrúa Sveitarfélagsins Hornafjarðar.  
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4.   Landsþing 2022 - 2009414SA 

 Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra sambandsins, dags. 11. mars 2022, 
um undirbúning landsþings sambandsins 2022. 

 Stjórn þakkar fyrir minnisblaðið og samþykkir að fresta afgreiðslu á tilnefningu 
í kjörnefnd til næsta stjórnarfundar. 

5.   Staða kjaramála - 2109025SA 

 

Lagt fram sem trúnaðarskjal minnisblað sviðsstjóra kjarasviðs sambandsins, 
dags. 27. apríl 2022, um stöðu kjaramála í apríl 2022. Sviðsstjóri kjarasviðs gerði 
grein fyrir minnisblaðinu. Einnig kynnti hún drög að samningi við Félag 
leikskólakennara. 

 

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkir fyrirliggjandi drög að 
kjarasamningi við Félag leikskólakennara með fimm atkvæðum. Kristján Þór 
Magnússon, Guðmundur Baldvin Guðmundsson og Eyþór Laxdal Arnalds sátu 
hjá við afgreiðslu málsins. 

6.   Endurskoðun lagaákvæða um fjármál sveitarfélaga - 2009675SA 

 

Lögð fram skýrsla starfshóps á vegum innviðaráðuneytisins um endurskoðun 
lagaákvæða um fjármál sveitarfélaga, dags. í febrúar 2022. Sigurður Ármann 
Snævarr, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs sambandsins mun jafnframt 
kynna málið ítarlega á fundinum. 

 

Stjórnin þakkar fyrir þessa yfirgripsmiklu kynningu á skýrslu starfshópsins. Í 
skýrslunni eru lagðar til viðamiklar og róttækar breytingar á ákvæðum laga um 
fjármál sveitarfélaga. Ljóst er að framundan er frekari úrvinnsla á þessum 
tillögum sem sambandið mun taka fullan þátt í. 

7.   Brotthvarf úr framhaldsskólum - niðurstöður rannsóknar - 2203026SA 

 

Lagt fram bréf Velferðarvaktarinnar, dags. 7. apríl 2022, þar sem fram kemur 
að Velferðarvaktin hafi fjallað um rannsóknarskýrsluna Félagsleg og 
efnahagsleg staða og brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum og tekið 
undir tillögur sem fram koma í skýrslunni. Óskað er eftir því að stjórn 
Sambands íslenskra sveitarfélaga fari yfir tillögurnar og kynni þær 
sveitarfélögum. 

 Samþykkt að senda tillögurnar til sveitarfélaga. 

8.   Starfshópur um varnir gegn gróðureldum - 2105029SA 

 

Lagt fram minnisblað frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, dags. 1. mars 2022, 
ásamt áliti frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til Jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga, dags. 19. október sl., varðandi kaup á nauðsynlegum búnaði til 
varna gegn gróðureldum. Þar sem undanfarið hafa komið fram viðvaranir um 
að í hönd fari tímabil með aukinni hættu á gróðureldum er mikilvægt að minna 
á þetta mál að nýju. 

 

Stjórn sambandsins telur mikilvægt að nauðsynlegur búnaður til varna 
gróðureldum verði keyptur með fjármögnun frá ríkinu. 
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9.   Áherslur sambandsins í húsnæðismálum - 2203007SA 

 Lagðar fram áherslur Sambands íslenskra sveitarfélaga í húsnæðismálum, 
dags. 19. apríl 2022. 

10.   Skólaþing sveitarfélaga 2021/2022 - 2012039SA 

 Lögð fram til kynningar skýrsla skólaþings sveitarfélaga 2021/2022. 

 
Stjórn sambandsins þakkar öllum þeim sem stóðu að vel heppnuðu skólaþingi 
fyrir þeirra mikilvæga framlag. Stjórn hvetur einnig kjörna fulltrúa, sem misstu 
af þinginu, til að horfa á upptökur frá skólaþinginu.  

11.   Tilnefning í starfshóp um hagsmunafulltrúa eldra fólks - 2203004SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félags- og 
vinnumarkaðsráðuneytisins, dags. 6. apríl 2022, þar sem Lilja Einarsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur, sveitarstjórnarfulltrúi og sveitarstjóri Rangárþings 
eystra, er tilnefnd í starfshóp um hagsmunafulltrúa eldra fólks. 

12.   Tilnefning í samráðsnefnd um fiskeldi - 2203040SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til matvælaráðuneytisins, dags. 6. 
apríl 2022, þar sem Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri 
Vestfjarðarstofu, er tilnefnd til áframhaldandi setu sem aðalfulltrúi í 
samráðsnefnd um fiskeldi, og Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri 
Fjarðabyggðar, til vara. 

13.   Tilnefning í verkefnastjórn um heildarendurskoðun á þjónustu við eldra 
fólk - 2204002SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félags- og 
vinnumarkaðsráðuneytisins, dags. 22. apríl 2022, þar sem Kjartan Már 
Kjartansson, bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Berglind Magnúsdóttir, 
skrifstofustjóri öldrunarmála á velferðarsviði Reykjavíkurborgar, eru tilnefnd 
sem aðalmenn í verkefnastjórn um heildarendurskoðun á þjónustu við eldra 
fólk, og Magnús Stefánsson, bæjarstjóri í Suðurnesjabæ, og María Ingibjörg 
Kristjánsdóttir, félagsþjónustufulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði 
sambandsins, til vara. 

14.   Tilnefning í stýrihóp sem kortleggur og greinir þjónustuþörf barna með 
fjölþættan vanda - 2204008SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
barnamálaráðuneytisins, dags. 22. apríl 2022, þar sem Rannveig Einarsdóttir, 
sviðsstjóri fjölskyldu- og barnamálasviðs Hafnarfjarðarbæjar, er tilnefnd í 
stýrihóp sem hefur það hlutverk að greina þjónustuþörf barna með 
fjölþættan vanda. 

15.   Tilnefning í starfshóp um greiningu á eignarhaldi og fjármögnun 
hjúkrunarheimila - 2204013SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins, dags. 25. apríl 2022, þar sem Dan Jens Brynjarsson, 
sviðsstjóri fjársýslusviðs Akureyrarbæjar, er tilnefndur í starfshóp um 
greiningu á eignarhaldi og fjármögnun hjúkrunarheimila. 
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16.   Umsögn um frumvarp til laga um eignarráð og nýtingu fasteigna - óskipt 
sameign, landamerki o.fl. - 2203016SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og 
menntamálanefndar Alþingis, dags. 10. mars 2022, um frumvarp til laga um 
eignarráð og nýtingu fasteigna (óskipt sameign, landamerki o.fl.), 416. mál. 

17.   Sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins kjörtímabilið 2018-2022 - 2009042SA 

 
Lagt fram til kynningar minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs 
sambandsins, dags. 7. apríl 2022, um 42. þing Sveitarstjórnarþings 
Evrópuráðsins 22.-24. mars 2022. 

18.   Samningar um þjónustu hjúkrunarheimila 2022 - 2111024SA 

 

Lagt fram til kynningar samkomulag, dags. 24. mars 2022, milli 
Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) annars vegar og Samtaka fyrirtækja í 
velferðarþjónustu (SFV) og Sambands íslenskra sveitarfélaga um aðkomu SFV 
og sambandsins að sameiginlegum málefnum er varða samninga SÍ við 
einstök hjúkrunarheimili (þjónustusamninga), sem gerðir voru í desember 
2019, ásamt fylgiskjölum 

 

Í lok fundar var stjórnarmönnum boðið á formlega opnun á Sveitarfélagaskólanum 
sem er stafræn og gagnvirk fræðsla fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga 
sem sambandið hefur unnið í samvinnu við Háskólann í Reykjavík. 

Fundi var slitið kl. 15:00 

Aldís Hafsteinsdóttir  Heiða Björg Hilmisdóttir 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir  Eyþór Laxdal Arnalds 

Guðmundur Ari Sigurjónsson  Kristján Þór Magnússon 

Guðmundur Baldvin Guðmundsson  Ásgerður Kristín Gylfadóttir 

 


