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Fundargerð 918. fundar 
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga 

Árið 2023, föstudaginn 27. janúar kl. 12:00 kom  stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 
saman til fundar og fór hann fram í gegnum fjarfundarbúnað.

Fundinn sátu: Heiða Björg Hilmisdóttir, Einar Þorsteinsson, Hildur Björnsdóttir, Rósa 
Guðbjartsdóttir, Guðmundur Ari Sigurjónsson, Einar Brandsson, Nanný Anna 
Guðmundsdóttir, Freyr Antonsson, Sunna Hlín Jóhannesdóttir, Margrét Ólöf A. 
Sanders og Walter Fannar Kristjánsson.  

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

Nanný Anna Guðmundsdóttir boðaði forföll en varafulltrúi hennar hafði ekki tök á að 
sitja fundinn í hennar fjarveru. Jón Björn Hákonarson boðaði forföll og sat Sunna Hlín 
Jóhannesdóttir fundinn í hans fjarveru. Í byrjun fundar bauð formaður Sunnu velkomna 
á sinn fyrsta stjórnarfund.

Fundargerðin var færð í tölvu. 

Þetta var tekið fyrir:

1.  Fundargerðir 916. og 917. fundar - 2201008SA

Lögð fram til kynningar fundargerð 916. fundar stjórnar sambandsins frá 14. 
desember 2022, sem undirrituð hefur verið með rafrænum hætti. Einnig lögð 
fram til kynningar fundargerð 917. fundar stjórnar sambandsins frá 20. janúar 
2023.

2.  Félagsþjónustunefnd sambandsins - 2210008SA

Lögð fram til kynningar fundargerð 61. og 62. fundar félagsþjónustunefndar 
sambandsins frá 8. nóvember 2022 og 20. janúar 2023.

3.  Fræðslumálanefnd sambandsins - 2210009SA

Lagðar fram til kynningar fundargerðir 142. og 143. fundar 
fræðslumálanefndar sambandsins frá 8. nóvember 2022 og 12. janúar 2023.

Stjórnin telur mikilvæga forsendu þess að unnt verði að ná víðtæku samstarfi 
ríkis og sveitarfélaga um samræmda móttöku flóttafólks að fram fari vönduð 
rýni á kostnaðarforsendum samnings um samræmda móttöku. Áhersla verði 
annars vegar lögð á að taka saman rauntölur um kostnað vegna skóla- og 
frístundaþjónustu og hins vegar að tryggja að fylgt sé verklagi sem lagt var til 
grundvallar við gerð kostnaðarmódels samkomulagsins. Stjórnin telur 
mikilvægt að niðurstaða fáist fljótt í þessari vinnu enda er lykilatriði að sem flest 
sveitarfélög taki þátt í verkefninu. Jafnframt leggur stjórnin áherslu á að auka 
samstarf ríkis og sveitarfélaga um málefni fólks í leit að alþjóðlegri vernd.
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4.  Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 2210013SA

Lagðar fram fundargerðir 79. og 80. funda verkefnisstjórnar fyrir 
hagsmunagæslu í úrgangsmálum frá 19. desember 2022 og 9. janúar 2023.

Stjórnin lýsir ánægju með að fjármagn hafi fengist frá umhverfis-, orku- og 
loftslagsráðuneyti til að aðstoða sveitarfélögin við innleiðingu borgað þegar 
hent er og til að kosta þáttagerð í samstarfi við RÚV um innleiðingu 
hringrásarhagkerfis. Stjórnin leggur jafnframt áherslu á að við 
sviðsmyndagreiningu og ákvarðanir um frekari skref varðandi uppbyggingu 
innviða verði horft heildstætt á þarfir og áform um innviðauppbyggingu á öllu 
landinu. Um er að ræða meiriháttar fjárfestingar og því nauðsynlegt að 
þjóðarhagsmunir ráði för við allan undirbúning og ákvarðanatöku.

5.  Fundargerð Jónsmessunefndar - 2301035SA

Lögð fram til kynningar fundargerð samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga - 
Jónsmessunefndar frá 10. janúar 2023.

6.  Kjaramálanefnd sambandsins - 2210010SA

Lagðar fram sem trúnaðarskjöl fundargerðir 32. og 34. funda 
kjaramálanefndar sambandsins frá 11. og 25. janúar 2023. Einnig lögð fram sem 
trúnaðarskjal drög að samningastefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga í 
kjaraviðræðum 2023. Inga Rún Ólafsdóttir sviðsstjóri kjarasviðs kynnti stöðu 
kjaraviðræðna sambandsins sem og drög að samningastefnu sambandsins. 
Helgi Aðalsteinsson sérfræðingur á kjarasviði sambandsins sat fundinn undir 
þessum lið.

Formanni og framkvæmdastjóra falið að klára stefnuna í samræmi við umræður 
á fundinum. 
Einnig óskar stjórnin eftir því að sérstaklega verði fjallað um 
vinnutímastyttinguna á næsta stjórnarfundi. 

7.  Skipulagsmálanefnd sambandsins - 2210012SA

Lögð fram til kynningar fundargerð 47. fundar skipulagsmálanefndar 
sambandsins frá 18. janúar 2023. Fram kom varðandi 4. lið fundargerðar að 
fundur eru fyrirhugaður með Þjóðskrá 3. febrúar nk. til að ræða verklag við 
lögheimilisskráningar og mögulegar úrbætur.

Einar Þorsteinsson kom inn á fundinn kl. 13:18.

8.  Fjárhagsáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2023 - 2301029SA

Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir 
árið 2023, ásamt greinargerð. Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og 
útgáfusviðs sambandsins gera grein fyrir áætluninni.

Stjórn sambandsins samþykkir tillögu að fjárhagsáætlun Sambands íslenskra 
sveitarfélaga fyrir árið 2023.
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9.  Fjárhagsáætlun Bakhjarls Sambands íslenskra sveitarfélaga 2023 - 
2301030SA

Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Bakhjarls Sambands íslenskra 
sveitarfélaga fyrir árið 2023. Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og 
útgáfusviðs sambandsins gera grein fyrir áætluninni.

Stjórn sambandsins samþykkir tillögu að fjárhagsáætlun Bakhjarls Sambands 
íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2023.

10.  Ársreikningur Sambands íslenskra sveitarfélaga 2022 - 2301027SA

Lögð fram drög að ársreikningi Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 
2022. Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins 
gera grein fyrir reikningnum.

Stjórn sambandsins samþykkir að vísa ársreikningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga fyrir árið 2022 til endurskoðunar hjá löggiltum endurskoðanda 
sambandsins. Afgreiðslu ársreikningsins er frestað til næsta fundar.

11.  Ársreikningur Bakhjarls Sambands íslenskra sveitarfélaga 2022 - 2301028SA

Lögð fram drög að ársreikningi Bakhjarls Sambands íslenskra sveitarfélaga 
fyrir árið 2022. Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs 
sambandsins gera grein fyrir reikningnum.

Stjórn sambandsins samþykkir að vísa ársreikningi Bakhjarls Sambands íslenskra 
sveitarfélaga fyrir árið 2022 til endurskoðunar hjá löggiltum endurskoðanda 
sambandsins. Afgreiðslu ársreikningsins er frestað til næsta fundar.

12.  Drög að dagskrá landsþings sambandsins - 2301034SA

Lögð fram drög að dagskrá landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga 2023 
og rætt um hugsanleg áhersluatriði í umfjöllun landsþingsins.

Stjórn samþykkir drög að dagskrá og felur framkvæmdastjóra og formanni að 
halda áfram undirbúningi á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

13.  Greining á eignarhaldi og fjármögnun hjúkrunarheimila - 2212027SA

Lagt fram minnisblað starfshóps um greiningu á eignarhaldi og fjármögnun 
hjúkrunarheimila, dags. í nóvember 2022. Einnig lögð fram skýrsla 
starfshópsins, dags. í desember 2022, ásamt fylgiskjali.

14.  Samkomulag um breytingu á fjármögnun þjónustu við fatlað fólk - 
2205032SA

Lagt fram samkomulag, dags. 16. desember 2022, milli fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins, félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, 
innviðaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga um breytingu á 
fjármögnun þjónustu við fatlað fólk.

15.  Rammasamningur um húsnæðismál og samkomulag - 2209007SA

Lagt fram rammasamkomulag ríkis og sveitarfélaga, dags. 12. júlí 2022, um 
aukið framboð íbúða 2023-2032 og sameiginlega sýn og stefnu í 
húsnæðismálum, ásamt samkomulagi sem gert var á grundvelli þess, um 
aukið framboð íbúðarhúsnæðis í Reykjavík á tímabilinu 2023-2032 og 
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fjármögnun uppbyggingar hagkvæmra íbúða og félagslegs húsnæðis, dags. 5. 
janúar 2023.

16.  Breytingar á samþykktum Brúar lífeyrissjóðs - 2009577SA

Lagt fram bréf Brúar lífeyrissjóðs, dags. 11. janúar 2023, um breytingar á 
samþykktum sjóðsins, ásamt fylgiskjölum. Einnig lagt fram minnisblað frá 
sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs, dags. 25. janúar 2023, um lífeyrismál.

17.  VNR-VSR um heimsmarkmiðin - 2212024SA

Lagt fram minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs sambandsins, dags. 
19. janúar 2023, um þátttöku í landsrýni á stöðu heimsmarkmiða (Voluntary 
National Reveiw/VNR), ásamt fylgiskjali.

Stjórnin samþykkir að unnið verði í málinu á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

18.  Skipun fulltrúa í fræðslumálanefnd sambandsins - 2210009SA

Skipun fulltrúa í fræðslumálanefnd sambandsins í stað Lilju Bjargar 
Ágústsdóttur, sem sagt hefur sig úr stjórn sambandins og beðist lausnar úr 
fræðslumálanefnd.

Samþykkt að skipa Álfhildi Leifsdóttur sveitarstjórnarfulltrúa í sveitarfélaginu 
Skagafirðiog varafulltrúa í stjórn sambandsins, í fræðslumálanefndina.

19.  Undirbúningur ráðningar í starf framkvæmdastjóra - 2301047SA

Í framhaldi þess að Karl Björnsson hefur sagt starfi sínu lausu og mun láta af 
störfum framkvæmdastjóra sambandsins 1. maí nk. 

Stjórnin samþykkir að fela formanni og varaformanni stjórnar sambandsins að 
undirbúa, auglýsa og fylgja eftir ráðningarferli vegna ráðningar í starf 
framkvæmdastjóra sambandsins í samvinnu við ráðningarstofu sem fengin 
verður til verksins.

20.  Tilnefning í Æskulýðsráð 2023-2024 - 2212012SA

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
barnamálaráðuneytisins, dags. 12. desember 2022, þar sem Guðbjörg Linda 
Udengard, sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar, og 
Guðmundur Ari Sigurjónsson, bæjarfulltrúi í Seltjarnarnesbæ, eru tilnefnd til 
áframhaldandi setu í Æskulýðsráð.

21.  Tilnefning í starfshóp um eflingu almenningsíþróttastarfs innan 
íþróttahreyfingarinnar - 2212003SA

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
barnamálaráðuneytisins, dags. 12. desember 2022, þar sem Halla Karen 
Kristjánsdóttir, formaður bæjarráðs Mosfellsbæjar, og Heimir Örn Árnason, 
forseti bæjarstjórnar Akureyrarbæjar, eru tilnefnd í starfshóp um eflingu 
almenningsíþróttastarfs innan íþróttahreyfingarinnar. 
Það þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins.

22.  Tilnefning í starfshóp um bætt aðgengi barna að hestaíþróttum - 2212014SA

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
barnamálaráðuneytisins, dags. 16. desember 2022, þar sem Eva Margrét 
Jónudóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð, og Einar Eðvald Einarsson, 
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sveitarstjórnarfulltrúi í Skagafirði, eru tilnefnd í stýrihóp um bætt aðgengi 
barna að hestaíþróttum. 
Það þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins.

23.  Tilnefning í starfshóp um endurskoðun á Framkvæmdasjóði 
ferðamannastaða - 2212037SA

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til menningar- og 
viðskiptaráðuneytisins, dags. 4. janúar 2023, þar sem Freyr Antonsson, 
bæjarfulltrúi á Dalvík og stjórnarmaður í sambandinu, og Þuríður Halldóra 
Aradóttir Braun, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Reykjanes, eru tilnefnd í 
starfshóp um endurskoðun á Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. 

Það þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins.

24.  Tilnefning í starfshóp um endurskoðun sveitarstjórnarlaga - 2212034SA

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til innviðaráðuneytisins, dags. 4. 
janúar 2023, þar sem Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs 
sambandsins, og Fjóla Stefánsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í 
Grýtubakkahreppi, eru tilnefnd í starfshóp um endurskoðun 
sveitarstjórnarlaga.

25.  Tilnefning í starfshóp um stöðu minjaverndar á Íslandi - 2212008SA

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis-, orku- og 
loftslagsráðuneytisins, dags. 5. janúar 2023, þar sem Erna Hrönn Geirsdóttir, 
lögfræðing á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar, er tilnefnd í 
starfshóp um stöðu minjaverndar á Íslandi.

26.  Tilnefning í stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs 2023-2027 - 2212038SA

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félags- og 
vinnumarkaðsráðuneytisins, dags. 5. janúar 2023, þar sem Valgerður Rún 
Benediktsdóttir, lögfræðingur á lögfræði og velferðarsviði sambandsins, er 
tilnefnd sem aðalmaður í stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs, og Margrét 
Sigurðardóttir, sérfræðingur á kjarasviði sambandsins, til vara.

27.  Tilnefning í stjórnarnefnd Þjóðskjalasafns Íslands - 2212004SA

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til menningar- og 
viðskiptaráðuneytisins, dags. 9. janúar 2023, þar sem Óskar Jörgen Sandholt, 
sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs Reykjavíkurborgar, og Jóna Símóna 
Bjarnadóttir, forstöðumaður Byggðasafns Vestfjarða, eru tilnefnd sem 
aðalmenn í stjórnarnefnd Þjóðskjalasafns Íslands, og Kolbrún Erna 
Magnúsdóttir, skjalastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga, og Páll 
Brynjarsson, framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, til vara. 

Það þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins.

28.  Tilnefning í starfshóp um framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2023-
2027 - 2301031SA

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
barnamálaráðuneytisins, dags. 19. janúar 2023, þar sem María Ingibjörg 
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Kristjánsdóttir, félagsþjónustufulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði 
sambandsins, er tilnefnd í starfshóp um framkvæmdaáætlun á sviði 
barnaverndar 2023-2027.

29.  Umsögn um drög að grænbók um sveitarstjórnarmál - 2212021SA

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til innviðaráðuneytisins, dags. 
12. desember 2022, um drög að grænbók um sveitarstjórnarmál, S-229/2022. 
mál.

30.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Orkusjóð - 
2301021SA

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis-, orku- og 
loftslagsráðuneytisins, dags. 9. janúar 2023, um frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um Orkusjóð, mál nr. S-250/2022.

31.  Umsögn um drög að þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun í 
geðheilbrigðismálum 2023-2027 - 2212032SA

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, 
dags. 11. janúar 2023, um drög að þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun í 
geðheilbrigðismálum 2023-2027, mál nr. S-247/2022.

32.  Umsögn um drög að þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun um þjónustu 
við eldra fólk 2023-2027 - 2301041SA

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félags- og 
vinnumarkaðsráðuneytisins, dags. 23. janúar 2023, um drög að 
þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun um þjónustu við eldra fólk 2023-
2027, mál nr. S-253/2022.

Fundi var slitið kl. 15:00


