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Fundargerð 919. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 
Árið 2023, þriðjudaginn 28. febrúar kl. 12:00 kom  stjórn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík. 

Fundinn sátu: Heiða Björg Hilmisdóttir, Einar Þorsteinsson, Kjartan Magnússon, Rósa 
Guðbjartsdóttir, Einar Brandsson, Freyr Antonsson, Sunna Hlín Jóhannesdóttir, 
Margrét Ólöf A. Sanders og Walter Fannar Kristjánsson. Guðmundur Ari Sigurjónsson 
og Nanný Anna Guðmundsdóttir tóku þátt í gegnum fjarfundarbúnað. 

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. 

Jón Björn Hákonarson boðaði forföll, varamaður hans Sunna Hlín Jóhannesdóttir 
mættir í hans stað. Hildur Björnsdóttir boðaði forföll, varamaður hans Kjartan 
Magnússon sat fundinn í hennar stað.  

Í byrjun fundar bauð formaður Kjartan Magnússon velkominn á sinn fyrsta 
stjórnarfund. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.   Fundargerðir 918. fundar - 2301014SA 

 Lögð fram til kynningar fundargerð 918. fundar stjórnar sambandsins frá 27. 
janúar 2023, sem undirrituð hefur verið með rafrænum hætti. 

2.   Ársreikningur Sambands íslenskra sveitarfélaga 2022 - 2301027SA 

 

Lagður fram ársreikningur Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2022, 
sbr. 10. tölulið fundargerðar 918. fundar stjórnar sambandsins. Undir þessum 
lið sat Lilja D. Karlsdóttir, löggiltur endurskoðandi frá KPMG, og lagði fram 
endurskoðunarskýrslu, dags. í febrúar 2023, og áritaði jafnframt reikninginn 
stafrænt sem óháður endurskoðandi sambandsins. 

 Stjórn sambandsins staðfesti ársreikning Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir 
árið 2022 með stafrænni undirritun sinni. 

3.   Ársreikningur Bakhjarls sambandsins 2022 - 2301028SA 

 

Lagður fram ársreikningur Bakhjarls Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir 
árið 2022, sbr. 11. tölulið fundargerðar 918. fundar stjórnar sambandsins. Undir 
þessum lið sat Lilja D. Karlsdóttir, löggiltur endurskoðandi frá KPMG, og lagði 
fram endurskoðunarskýrslu, dags. í febrúar 2023, og áritaði jafnframt 
reikninginn stafrænt sem óháður endurskoðandi sambandsins. 

 

Stjórn sambandsins staðfesti ársreikning Bakhjarls Sambands íslenskra 
sveitarfélaga fyrir árið 2022 með stafrænni undirritun sinni. 
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4.   Staða kjaramála - 2301032SA 

 Sviðsstjóri kjarasviðs gerði munnlega grein fyrir stöðu kjaramála í febrúar 
2023.  

5.   Stafrænt ráð sveitarfélaga - 2009664SA 

 Lögð fram fundargerð 17. fundar stafræns ráðs sveitarfélaga frá 15. febrúar 
2023. 

6.   Skipulagsmálanefnd sambandsins - 2210012SA 

 Lögð fram fundargerð 48. fundar skipulagsmálanefndar sambandsins frá 22. 
febrúar 2023. 

 

Stjórnin lýsir ánægju sinni yfir því að ráðherra hefur ákveðið að skipa starfshóp 
sem fjalla eigi um ákvæði lögheimilislaga um skráninga óstaðsettra í hús. 
Mikilvægt sé að í þeirri vinnu verði sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaga virtur 
sem og skipulagsvald þeirra. 

7.   Fundir Jónsmessunefndar - 2301035SA 

 
Lögð fram 27. fundargerð samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga - 
Jónsmessunefndar frá 8. febrúar 2023. Rætt var um undirbúning að gerð 
samkomulags ríkis og sveitarfélaga á grundvelli LOF. 

8.   Dagskrá landsþings sambandsins 2023 - 2301034SA 

 Lögð fram drög að dagskrá landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga 
2023. 

 Stjórnin samþykkti fyrirliggjandi drög og felur framkvæmdastjóra að boða 
landsþingsfulltrúa formlega til þingsins 31. mars nk. 

9.   Minnisblað um ágang búfjár - 2301046SA 

 Lagt fram minnisblað sambandsins til allra sveitarfélaga, dags. 3. febrúar 
2023, um ágang búfjár. 

 

Stjórnin samþykkir að sambandið eigi frumkvæði að því að koma á fundi milli 
fulltrúa innviðaráðuneytis, dómsmálaráðuneytis, matvælaráðuneytis, 
bændasamtakanna og Sambands íslenskra sveitarfélaga til þess að koma á 
samráðshópi um heildarendurskoðun á lögum um fjallskil, afréttarmálefni og 
tengdri löggjöf. 

10.   Þátttaka í þjóðfundi heima í héraði um framtíð skólaþjónustu - 2211003SA 

 
Lagður fram tölvupóstur frá mennta- og barnamaálaráðuneytinu, dags. 21. 
febrúar 2023, um þátttöku í þjóðfundi heima í héraði um framtíð 
skólaþjónustu. 

 Stjórnin hvetur kjörna sveitarstjórnarfulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga til að 
taka þátt í þjóðfundinum. 

11.   Úrræði stjórnvalda vegna umsækjenda um alþjóðlega vernd sem ekki hafa 
fengið stöðu sem flóttafólk - 2302021SA 

 
Lagt fram bréf sambandsins til félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, 
mennta- og barnamálaráðuneytisins og Vinnumálastofnunar, dags. 22. 
febrúar 2023, um úrræði stjórnvalda vegna umsækjenda um alþjóðlega vernd 
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sem ekki hafa fengið stöðu sem flóttafólk. Í bréfinu óskar sambandið eftir 
fundi með fulltrúum þessara ráðuneyta og stofnana til þess að ræða þær 
áhyggjur sem sveitarfélög hafa vegna málefnis umsækjenda með alþjóðlega 
vernd. Einnig kom fram að þetta málefni verður til umfjöllunar á landsþingi 
sambandsins 31. mars nk. 

12.   Fréttatilkynning frá stjórn Samtaka orkusveitarfélaga - 2302016SA 

 

Lögð fram fréttatilkynning frá stjórn Samtaka orkusveitarfélaga, dags. 17. 
febrúar 2023, um orkuskipti þar sem kemur fram að samtökin hafi hvatt öll 
sveitarfélög á landsbyggðinni sem hafa orkumannvirki í nærumhverfi sínu, 
eða eru með hugsanleg virkjanaáform í farvatninu til þess að staldra við í 
skipulagsmálum virkjana á meðan sanngjörn skipting auðlindarinnar verður 
fest í lög.  

 Stjórn sambandsins leggur til að fulltrúar í stjórn Samtaka orkusveitarfélaga 
komi inn á næsta fund stjórnar og geri grein fyrir málinu. 

13.   Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 2210013SA 

 Lögð fram fundargerð 81. fundar verkefnisstjórnar fyrir hagsmunagæslu í 
úrgangsmálum frá 31. janúar 2023. 

14.   Samstarfsyfirlýsing um úrvinnslu veiðarfæraúrgangs - 2106007SA 

 

Lögð fram drög að samstarfsyfirlýsing milli sambandsins, Hafnasambands 
Íslands og Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi sem stendur til að skrifa undir 6. 
mars nk. Einnig lagður fram samningur um ráðstafanir til að tryggja úrvinnslu 
úrgangs veiðarfæra sem innihalda plast, dags. 27. október 2021 sem og 
minnisblað sem LMG lögmenn unnu fyrir Sorpu dags. 12. janúar 2023.  
Sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs gerði grein fyrir málinu á fundinum. 
Einnig sátu fundinn undir þessum lið Líf Magneudóttir og Eygerður 
Margrétardóttir, fulltrúar sambandsins í stjórn Úrvinnslusjóðs, Jón Viggó 
Gunnarsson, framkvæmdastjóra SORPU og Lúðvík Geirsson, formaður 
Hafnasambands Íslands. Tóku þau öll þátt í gegnum fjarfundarbúnað. 

 

Stjórn sambandsins styður áform um Samstarfsyfirlýsingu um ráðstafanir til að 
stuðla að bættri söfnun og úrvinnslu veiðarfæraúrgangs. Mikilvægt er að í 
samningi milli Úrvinnslusjóðs og SFS verði uppsagnarákvæði eða 
endurskoðunarákvæði. 

15.   Tilnefning í kirkjugarðaráð - 2301045SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Þjóðkirkjunnar, dags. 17. febrúar 
2023, þar sem Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri Ásahrepps, er tilnefndur til 
áframhaldandi setu sem aðalmaður í kirkjugarðaráði, og Guðrún S. 
Magnúsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Bláskógabyggð, til vara. 

16.   Tilnefning í útflutnings- og markaðsráð - 2301058SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til utanríkisráðuneytisins, dags. 7. 
febrúar 2023, þar sem Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, forseti Borgarstjórnar 
Reykjavíkurborgar, er tilnefnd sem aðalmaður í útflutnings- og markaðsráð, 
og Stefán Þór Eysteinsson, formaður bæjarráðs í Fjarðabyggð, til vara.  
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17.   Umsögn um drög að þingsályktunartillögu um matvælastefnu - 2302009SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til matvælaráðuneytisins, dags. 
17. febrúar 2023, um drög að þingsályktunartillögu um matvælastefnu, mál nr. 
S-31/2023. 

18.   Umsögn um drög að þingsályktunartillögu um landbúnaðarstefnu - 
2302015SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til matvælaráðuneytisins, dags. 
23. febrúar 2023, um drög að þingsályktunartillögu um landbúnaðarstefnu, 
mál nr. S-30/2023. 

19.   Starf framkvæmdastjóra sambandsins - 2301047SA 

 

Stjórn ræddi um ráðningu framkvæmdastjóra Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. Karl Björnsson, Anna G. Björnsdóttir, Guðjón Bragason, Inga 
Rún Ólafsdóttir, Sigurður Ármann Snævarr og Valur Rafn Halldórsson viku af 
fundi undir þessum lið.  

 

Fundi var slitið kl. 15:50 

 


