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Fundargerð 894. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 
Árið 2021, föstudaginn 29. janúar kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga saman til fundar og fer hann fram í gegnum fjarfundarbúnað. 

Fundinn sátu: Aldís Hafsteinsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Dóra Björt 
Guðjónsdóttir, Guðmundur Ari Sigurjónsson, Rakel Óskarsdóttir, Bjarni Jónsson, 
Kristján Þór Magnússon, Jón Björn Hákonarson og Ásgerður Kristín Gylfadóttir. 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir boðaði forföll og varamaður hennar Dóra Björt 
Guðjónsdóttir sat fundinn í hennar fjarveru. Eyþór Laxdal Arnalds og Gunnar 
Einarsson boðuðu forföll. 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, Sigurður Ármann Snævarr og Valur Rafn Halldórsson, 
sem ritaði fundargerð. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Fundargerð 893. fundar - 2009100SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 893. fundar stjórnar sambandsins frá 16. 
desember 2020. 

 Fundargerðin samþykkt og verður undirrituð á næsta stjórnarfundi sem verður 
haldinn í húsnæði sambandsins. 

2.  Rafrænt námskeið fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga - 2009030SA 

 Bryndís Gunnlaugsdóttir, lögfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins 
kom inn á fundinn undir þessum lið og gerði grein fyrir verkefninu. 

 Stjórn þakkaði fyrir góða kynningu og samþykkti að setja fjármagn í verkefnið í 
fjárhagsáætlun ársins 2021. 

3.  Fundir Jónsmessunefndar - 2009367SA 

 Lögð fram fundargerð samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga - 
Jónsmessunefndar frá 9. desember 2020. 

4.  Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 2009015SA 

 

Lagðar fram fundargerðir 58. og 59. fundar verkefnisstjórnar fyrir 
hagsmunagæslu í úrgangsmálum frá 14. desember 2020 og 13. janúar 2021. 
Guðjón Bragason gerði grein fyrir fundargerðunum og vinnu við gerð umsagna 
sambandsins um frumvarp um breytingar á úrgangslöggjöf og stefnu um 
úrgangsmál. Haldnir hafa verið þrír kynningarfundir um málin undanfarna daga, í 
samvinnu við umhverfis- og auðlindaráðuneytið og landshlutasamtök 
sveitarfélaga. Stjórn sambandsins mun fá send drög að umsögn sambandsins að 
lokinni umfjöllun í verkefnisstjórn um úrgangsmál. 
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5.  Starfshópur um endurskoðun samþykkta sambandsins - 2009578SA 

 

Lögð fram fundargerð 5. fundar starfshóps um endurskoðun samþykkta 
sambandsins frá 26. janúar 2021, ásamt fylgiskjölum. Heiða Björg, formaður 
starfshópsins, og Guðjón Bragason gerðu grein fyrir fundargerðinni og þeim 
breytingartillögum sem hafa borist.  

 

Samþykkt að fela starfshópi um endurskoðun samþykkta sambandsins að funda 
með þeim aðilum sem hafa sent inn breytingartillögur og meti hvort ástæða sé til 
að gera breytingar á þeim tillögum sem kynntar voru fyrir stjórn sambandsins í maí 
2019. Starfshópurinn skal skila af sér fyrir næsta stjórnarfund sem verður haldinn 
26. febrúar nk. 

6.  Ársreikningur Sambands íslenskra sveitarfélaga 2020 - 2101029SA 

 
Lögð fram drög að ársreikningi Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2020. 
Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins gerðu 
grein fyrir reikningnum. 

 
Stjórn sambandsins samþykkir að vísa ársreikningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga fyrir árið 2020 til endurskoðunar hjá löggiltum endurskoðanda 
sambandsins. Afgreiðslu ársreikningsins er frestað til næsta fundar. 

7.  Ársreikningur Bakhjarls sambandsins 2020 - 2101042SA 

 
Lögð fram drög að ársreikningi Bakhjarls sambandsins fyrir árið 2020. 
Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins gerðu 
grein fyrir reikningnum. 

 
Stjórn sambandsins samþykkir að vísa ársreikningi Bakhjarls Sambands íslenskra 
sveitarfélaga fyrir árið 2020 til endurskoðunar hjá löggiltum endurskoðanda 
sambandsins. Afgreiðslu ársreikningsins er frestað til næsta fundar. 

8.  Fjárhagsáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2021 - 2101028SA 

 
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun sambandsins fyrir árið 2021, ásamt 
greinargerð. Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs 
sambandsins gerðu grein fyrir áætluninni. 

 Stjórn sambandsins samþykkir tillögur að fjárhagsáætlun Sambands íslenskra 
sveitarfélaga fyrir árið 2021. 

9.  Fjárhagsáætlun Bakhjarls sambandsins 2021 - 2101041SA 

 
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Bakhjarls sambandsins fyrir árið 2021. 
Framkvæmdastjóri og sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins gerðu 
grein fyrir áætluninni. 

 Stjórn sambandsins samþykkir tillögur að fjárhagsáætlun Bakhjarls Sambands 
íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2021. 

Bjarni Jónsson vék af fundi kl. 13:45. 
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10.  Starfsáætlun stjórnar sambandsins 2021 - 2011018SA 

 
Tekið fyrir að nýju, áður á dagskrá stjórnar sambandsins 11. desember 2020, en þá 
var ákveðið að taka starfsáætlun stjórnar aftur til afgreiðslu á næsta 
stjórnarfundi. 

 Stjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að starfsáætlun stjórnar 2021. 

11.  Drög að dagskrá landsþings sambandsins - 2101027SA 

 
Lögð fram drög að dagskrá landsþings sambandsins 2021. Einnig lagt fram bréf 
sambandsins til allra sveitarstjórna og landshlutasamtaka sveitarfélaga, dags. 26. 
janúar 2021, um boðun XXXVI. landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga.  

 Samþykkt að starfsmenn haldi áfram að undirbúningi landsþingsins á grundvelli 
fyrirliggjandi gagna. 

12.  Landshlutasamtök sveitarfélaga - staða og hlutverk - 2101001SA 

 Lögð fram skýrsla um stöðu og hlutverk landshlutasamtaka sveitarfélaga, dags. í 
nóvember 2020. 

 
Stjórnin telur mikilvægt að áfram verði unnið á grundvelli fyrirliggjandi tillagna í 
skýrslunni og þá sérstaklega að því að hlutverk landshlutasamtakanna verði gert 
lögformlega skýrt út frá þeim hlutverkum sem þau nú þegar hafa. 

13.  Menntamiðja - 2101026SA 

 
Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 11. janúar 
2020, um umsókn í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga vegna þátttöku sambandsins í 
Menntamiðju, ásamt fylgiskjölum. 

 Stjórn samþykkir að senda umsóknina til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. 

14.  Skil sveitarfélaga á rekstri hjúkrunarheimila - 2101039SA 

 

Lagt fram bréf Matthildar Ásmundardóttur, bæjarstjóra Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar, dags. 17. desember 2020, um samninga um rekstur 
hjúkrunarheimila við sveitarfélögin Akureyrarbæ, Hornafjörð, Vestmannaeyjabæ 
og Fjarðabyggð. Framkvæmdastjóri skýrði frá viðræðum viðkomandi 
sveitarfélaga við Sjúkratryggingar Íslands. 

 

Stjórnin beinir því til heilbrigðisráðherra og Sjúkratrygginga Íslands að standa 
þannig að yfirtöku á rekstri viðkomandi hjúkrunarheimila að allri óvissu verði eytt 
sem allra fyrst. Gildi það sérstalega gagnvart þeim sveitarfélögum sem í hlut eiga, 
íbúum og ekki síst gagnvart starfsfólkinu, sem á rétt til að njóta öryggis og 
fyrirsjáanleika í starfsumhverfi sínu. Stjórnin hvetur Sjúkratryggingar Íslands til að 
móta nú þegar skýrt og gegnsætt ferli við yfirtöku á starfsemi sem sveitarfélög vilja 
skila af sér vegna vanfjármögnunar af ríkisins hálfu og lagaleg ábyrgð hvílir á ríkinu 
að sinna. 
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15.  Fyrirhugaðar breytingar á barnaverndarlögum - 2009723SA 

 Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 26. janúar 
2021, um fyrirhugaðar breytingar á barnaverndarlögum. 

 

Stjórn sambandsins telur mikilvægt að þær tillögur um breytta stjórnsýslu 
barnaverndarmála sem lýst er í minnisblaði lögfræði- og velferðarsviðs fái vandaða 
kynningu og hvetur sveitarstjórnir til að taka afstöðu til þeirra. Jafnframt er 
starfsfólki falið að undirbúa, í samráði við ráðuneytið, kynningarfund um málið.  

16.  Krafa frá Reykjavíkurborg um greiðslur úr Jöfnunarsjóði - 2009370SA 

 

Lagt fram bréf Dags B. Eggertssonar, borgarstjóra í Reykjavík, dags. 19. janúar 
2021, vegna bókunar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 11. desember 
2020, ásamt fylgiskjali. Einnig lagt fram bréf sambandsins til borgarstjórans í 
Reykjavík, dags. 17. desember 2020, um málið. 

 

Stjórnin þakkar greinargott svar frá borginni og ítrekar beiðni um svar frá 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu um leið og stjórnin ítrekar þá afstöðu 
sína að ekki má undir nokkrum kringumstæðum láta lyktir þessa máls bitna 
fjárhagslega á Jöfnunarsjóði sveitarfélaga með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á 
sveitarfélögin. 

17.  Ályktun Félags grunnskólakennara - 2101060SA 

 Lögð fram til ályktun frá formanni skólamálanefndar Félags grunnskólakennara, 
dags. 18. janúar 2021, um stöðu drengja í íslensku menntakerfi. 

 

Ályktuninni vísað til umfjöllunar í fræðslumálanefnd sambandsins. Guðmundur Ari 
Sigurjónsson, Dóra Björt Guðjónsdóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir lögðu fram 
eftirfarandi bókun: Við þökkum skólamálanefnd Félags grunnskólakennara fyrir 
þessa ályktun vegna stöðu drengja í íslensku menntakerfi. Við leggjum til að 
Samband íslenskra sveitarfélaga taki virkan þátt í þessari vinnu og að við veltum 
öllum steinum hvernig hægt er að bæta skólakerfið svo að það nái jafnt til allra 
óháð kyni, stétt eða stöðu. Vísbendingar um aukna vanlíðan stúlkna er einnig 
verulegt áhyggjuefni. Í því ljósi leggjum við til að sambandið taki aftur upp 
viðræður við ríkið um að heimila sveitarfélögum að taka að sér rekstur 
framhaldsskóla.  
Það kom meðal annars fram í helstu umræðupunktum í skýrslu Skólaþings 
sveitarfélaga 2019 að: „Sífelld togstreita er um fjármagnið milli ríkis og 
sveitarfélaga þar sem sveitarfélögin bera ábyrgð á leik- og grunnskóla en ríki á 
framhaldsskóla. Sú togstreita takmarkar skólaþróun og aukna samfellu milli 
skólastiga. Þrátt fyrir aðgreindan rekstur eiga ríki og sveitarfélög að geta í 
sameiningu sett fram stefnu og unnið að breytingum á skólakerfinu. Við missum 
yfirsýn yfir ungmenni þegar þau ná ákveðnum aldri og fara milli skólastiga, þess 
vegna er mikilvægt að þessi fyrstu 3 skólastig séu á einni hendi og úr verði samfellt, 
heildstætt skólakerfi fyrir börn til átján ára.“  
Allt of mörg dæmi eru um að börn sem hafa náð ágætis árangri í grunnskólum með 
stuðningi í skólanum og samstarfi skólans við foreldra, félagsþjónustu- og 
tómstundasvið sveitarfélaganna flosni upp úr námi þegar þau flytjast yfir í 
framhaldsskóla. Þrátt fyrir mikla fagmennsku og velvild framhaldsskólakennara þá 
eru skólarnir eylönd og skortur er á stuðningi og innbyggðum hvötum til að halda 
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inni nemendum sem að ekki finna sig í náminu. Þegar barn flosnar upp úr námi 
lendir það í fanginu á foreldrum og sveitarfélögum sem bera ábyrgð á þeim til 18 
ára aldurs. Það væri áhugaverð tilraun að heimila sveitarfélögum að taka að sér 
rekstur framhaldsskóla, auka þannig yfirsýn og virkja það faglega bakland sem 
sveitarfélögin búa yfir til sporna gegn brottfalli, bæta líða og að styðja við nám 
barna til 18 ára aldurs. 

18.  Samstarf við Vinnumálastofnun um atvinnumál fatlaðs fólks 2020-2025 - 
2101072SA 

 

Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 26. janúar 
2021, um tilflutning fjármuna frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til 
Vinnumálastofnunar vegna atvinnumála fatlaðs fólks. Einnig lagt fram 
samkomulag um millifærslu fjármuna vegna atvinnumála fatlaðs fólks, dags. 10. 
desember 2018, viljayfirlýsing um framtíðarskipan atvinnumála fatlaðs fólks, 
dags. 28. september 2015, ásamt fylgiskjölum, og drög að viðauka við 
samkomulag velferðarráðuneytisins, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, 
Vinnumálastofnunar og Sambands íslenskra sveitarfélaga um millifærslu 
fjármuna vegna atvinnumála fatlaðs fólks sem undirritað var þann 10. desember 
2018. 

 Stjórn samþykkir samkomulagið fyrir sitt leyti enda samþykki ráðgjafarnefnd 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga það einnig. 

19.  Fundargerð XXXV. landsþings sambandsins - 2009390SA 

 

Lögð fram fundargerð XXXV. landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 18. 
desember 2020. Einnig lagður fram tölvupóstur, dags. 28. janúar 2021, frá 
starfshópi sem hefur það verkefni að stofna samtök minni sveitarfélaga þar sem 
óskað er eftir fundi með stjórn.  

 Stjórn felur starfsfólki að boða fund með starfshópnum. 

20.  Tilnefning í starfshóp um málefni Brunamálaskólans - 2012011SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 17. 
desember 2020, þar sem Stefán Vagn Stefánsson, forseti sveitarstjórnar 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar, er tilnefndur sem aðalmaður í starfshóp um 
málefni Brunamálaskólans, og Berglind Eva Ólafsdóttir, sérfræðingur á kjarasviði 
sambandsins, til vara. 

21.  Tilnefning í fagráð um umferðarmál - 2012022SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 22. desember 2020, þar sem Þorsteinn R. 
Hermannsson, samgöngustjóri Reykjavíkurborgar, er tilnefndur til áframhaldandi 
setu sem aðalmaður í fagráð um umferðarmál. 
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22.  Tilnefning í samráðsnefnd um samræmda móttöku flóttafólks - 2012037SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 22. 
desember 2020, þar sem Anna Guðrún Björnsdóttir, sviðsstjóri þróunar- og 
alþjóðasviðs sambandsins, er tilnefnd sem aðalmaður í samráðsnefnd um 
samræmda móttöku flóttafólks, og María Ingibjörg Kristjánsdóttir, 
félagsþjónustufulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, til vara. 

23.  Tilnefning í stýrihóp um þátttöku barna á efnaminni heimilum í skipulögðu 
tómstundastarfi - 2012032SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 22. 
desember 2020, þar sem María Ingibjörg Kristjánsdóttir, félagsþjónustufulltrúin á 
lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, er tilnefnd í stýrihóp um þátttöku barna 
á efnaminni heimilum í skipulögðu tómstundastarfi. 

24.  Tilnefning í safnaráð - 2009701SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 30. desember 2020, þar sem Inga Lára 
Baldvinsdóttir, cand. mag., er tilnefnd sem aðalmaður í safnaráð, og Anna 
Guðrún Björnsdóttir, sviðsstjóri þróunar- og alþjóðasviðs sambandsins, til vara. 

25.  Tilnefning í stýrihóp til að halda utan um framgang þeirra aðgerða sem 
starfshópur um geðrækt í skólum skilaði af sér - 2011041SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 30. 
desember 2020, þar sem Þórður Kristjánsson, sérfræðingur á lögfræði- og 
velferðarsviði sambandsins, og Valgerður Rún Benediktsdóttir, lögfræðingur á 
lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, eru tilnefnd í stýrihóp til að halda utan 
um framgang þeirra aðgerða sem starfshópur um geðrækt í skólum skilaði af sér. 
Það þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins. 

26.  Tilnefning í starfshóp um heildarendurskoðun laga nr. 38/2018 um þjónustu við 
fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir - 2012048SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 30. 
desember 2020, þar sem Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur á lögfræði- og 
velferðarsviði sambandsins, og Aðalbjörg Traustadóttir, skrifstofustjóri á 
skrifstofu um málefni fatlaðs fólks hjá Reykjavíkurborg, eru tilnefnd sem 
aðalmenn í starfshóp um heildarendurskoðun laga nr. 38/2018 um þjónustu við 
fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og María Ingibjörg Kristjánsdóttir, 
félagsþjónustufulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, og Arne Friðrik 
Karlsson, forstöðumaður skrifstofu um málefni fatlaðs fólks hjá Reykjavíkurborg, 
til vara. 

27.  Tilnefning í starfshóp um Höfuðborgarstefnu - 2011005SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 30. desember 2020, þar sem Gauti 
Jóhannesson, forseti sveitarstjórnar Múlaþings, og Arna Lára Jónsdóttir, 
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ, eru tilnefnd í starfshóp um Höfuðborgarstefnu. Það 
þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins. 
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28.  Tilnefning í almannavarna- og öryggismálaráð - 2101043SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til dómsmálaráðuneytisins, dags. 20. 
janúar 2021, þar sem Karl Björnsson, framkvæmdastjóri sambandsins, og Regína 
Ásvaldsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, eru tilnefnd í 
almannavarna- og öryggismálaráð. 

29.  Umsögn um tillögu til þingsályktunar um menntastefnu 2020-2030 - 2011045SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og 
menntamálanefndar Alþingis, dags. 10. desember 2020, um tillögu til 
þingsályktunar um menntastefnu 2020-2030, 278. mál. 

30.  Umsögn um frumvarp til laga um opinberan stuðning við nýsköpun - 2011058SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuveganefndar Alþingis, 
dags. 11. desember 2020, um frumvarp til laga um opinberan stuðning við 
nýsköpun, 322. mál. 

31.  Umsögn um drög að reglugerð um vinnustaðanám - 2012036SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, dags. 17. desember 2020, um drög að reglugerð 
um vinnustaðanám, mál nr. S-261/2020. 

32.  Umsögn um frumvarp til laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum - 
markmið, áhættumat, sektir o.fl. - 2011054SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 30. desember 2020, um frumvarp til laga um 
varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmið, áhættumat, sektir o.fl.), 311. 
mál. 

33.  Umsögn um drög að frumvarpi til laga um brottfall ýmissa laga - 2101007SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 6. janúar 2021, um drög að frumvarpi til laga 
um brottfall ýmissa laga, mál nr. S-272/2020. 

34.  Umsögn um drög að frumvarpi um breytingar á ýmsum lögum vegna áhrifa 
kórónaveirufaldursins á sveitarfélög - 2101008SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 7. janúar 2021, um drög að frumvarpi til laga 
um breytingu á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga (COVID-19 og 
sveitarfélög). 

35.  Umsögn um drög að viðbótum við landsskipulagsstefnu 2015-2026 - 2011026SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til skipulagsstofnunar, dags. 8. 
janúar 2021, um drög að viðbótum við landsskipulagsstefnu 2015-2026. 
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36.  Umsögn um breytingar á stjórnsýslulögum - starfshættir kærustjórnvalda - 
2101020SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til forsætisráðuneytisins, dags. 8. 
janúar 2021, um frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993 
(Endurskoðun VII. kafla o.fl.), mál nr. S-273/2020. 

37.  Umsögn um drög að reglum vegna styrkveitinga til eflingar 
hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun - 2101023SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins, dags. 12. janúar 2021, um drög að reglum vegna 
styrkveitinga til eflingar hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun, mál nr. S-
276/2020. 

38.  Umsögn um frumvarp til laga um kosningalög - 2101025SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 20. janúar 2021, um frumvarp til laga um 
kosningalög, 339. mál. 

39.  Umsögn um áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
virðisaukaskatt, nr. 50/1988 - byggingastarfsemi, almenningssamgöngur o.fl. - 
2101053SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins, dags. 20. janúar 2021, um áform um frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988 (byggingastarfsemi, 
almenningssamgöngur o.fl.), mál nr. S-1/2021. 

40.  Umsögn um breytingar á stjórnsýslulögum vegna starfshátta kærustjórnvalda - 
2101020SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til forsætisráðuneytisins, dags. 22. 
janúar 2021, um breytingar á stjórnsýslulögum vegna starfshátta 
kærustjórnvalda, mál nr. S-7/2021. 

41.  Umsögn um frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna 
- 2101061SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
25. janúar 2021, um frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar 
barna, 354. mál. 

42.  Umsögn um grænbók um byggðamál - 2011055SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 25. janúar 2021, um grænbók um byggðamál, 
mál nr. S-274/2020. 

Aldís Hafsteinsdóttir vék af fundi kl. 15:50 og Heiða Björg tók við stjórn fundarins í 
hennar fjarveru. 
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43.  Umsögn um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð - 2012025SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 25. janúar 2021, um frumvarp til laga um 
Hálendisþjóðgarð, 369. mál. 

 

Kristján Þór Magnússon, Heiða Björg Hilmisdóttir, Dóra Björt Guðjónsdóttir og 
Guðmundur Ari Sigurjónsson lögðu fram eftirfarandi bókun: Undirrituð geta ekki 
að öllu leyti tekið undir umsögn Sambandsins eins og hún er lögð fram. Það felast 
ýmis tækifæri í formun hálendisþjóðgarðs en við teljum það lykilatriði að breið sátt 
ríki um lagafrumvarpið á sveitarstjórnarstiginu þegar endanlegt frumvarp um 
málið verður lagt fram til samþykktar á alþingi. Undirrituð hvetja til þess að í 
meðförum þingsins verði leitað allra leiða til að ná þverpólitískri samstöðu um 
málið eins og starfshópur um miðhálendisþjóðgarð lagði upp með í skýrslu sinni. 
Málið sem slíkt er tímabært og ávinningur af því að skýra og samræma áralagið við 
stjórnun, verndun og sjálfbæra nýtingu á miðhálendi Íslands.  
 
Bjarni Jónsson lagði fram eftirfarandi bókun við þennan lið áður en hann vék af 
fundi: Sveitarfélögin í landinu hafa almennt staðið sig vel og lagt mikla áherslu á 
sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda, náttúruvernd og varðveislu hefðbundinna 
landnytja, ekki síst á hálendinu og mikilvægi þess að nærsamfélagið sé þar í 
lykilhlutverki. Miðhálendisþjóðgarður sem er í stjórnarsáttmála núverandi 
ríkisstjórnar stuðlar að náttúrvernd á einstöku svæði sem geymir fágætt lífríki, 
vistgerðir og sérstæðar jarðmyndanir. Þjóðgarðurinn skapar störf bæði í þjónustu 
og landvörslu sem brýnt er tryggja að verði í heimabyggð. Mikilvægt er að unnið 
verði náið með heimamönnum í öllu ferlinu og hagsmuna heimafólks og sérstaklega 
bænda gætt í hvívetna. Þannig fæst góður upptaktur í farsælt samstarf stjórnvalda 
og sveitarfélaganna um hálendisþjóðgarð þegar af honum verður. 

44.  Umsögn um frumvörp til laga um Barna- og fjölskyldustofu og Gæða- og 
eftirlitsstofnun velferðarmála - 2101055SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
26. janúar 2021, um frumvarp til laga um Barna- og fjölskyldustofu (BFS), 355. mál 
og frumvarp til laga um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála (GEV), 356. mál. 

45.  Endurgreiðsla ríkisins vegna 15. gr. laga nr. 40/1991, um félagsþjónustu 
sveitarfélaga - 2010020SA 

 

Lagt fram til kynningar minnisblað sambandsins til fjárlaganefndar Alþingis, 
dags. 16. desember 2020, um endurgreiðslu ríkisins vegna 15. gr. laga nr. 40/1991, 
um félagsþjónustu sveitarfélaga (07-999-110). 
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46.  Starfshópur til að finna leiðir til skattlagningar á mannvirki sem framleiða og 
flytja orku - 2009674SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf Samtaka orkusveitarfélaga og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 13. nóvember 
2020, um innlegg í vinnu starfshóps sem falið var að finna leiðir til skattlagningar 
á mannvirki til að framleiða og flytja raforku. 

 Stjórn sambandsins leggur þunga áherslu á að haldið verði áfram að finna leiðir til 
skattlagningar á mannvirki til framleiðslu og flutnings raforku. 

47.  Greinargerð frá Brussel-skrifstofu - 2009320SA 

 Lögð fram til kynningar greinargerð forstöðumanns Brussel-skrifstofu 
sambandsins, dags. í janúar 2021, um helstu mál á vettvangi ESB og EFTA 2021. 

 Stjórn sambandsins þakkar fyrir greinargóða skýrslu. 

48.  Skýrsla um heilsueflingu aldraðra - 2101070SA 

 Lögð fram til kynningar skýrsla starfshóps um heilsueflingu aldraðra, dags. 14. 
janúar 2021. 

 

Stjórn sambandsins þakkar fyrir góða skýrslu og leggur til að hið fyrsta verði unnið 
að því að innleiða þær tillögur sem þar koma fram enda verði fjármögnun þeirra 
tryggð. Gert verði sérstakt samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga þar sem horft 
verði til þess fjárhagslega ábata sem fylgir innleiðingunni og honum skipt á 
sanngjarnan hátt milli ríkis og sveitarfélaga. 

Stjórn sambandsins fordæmir árás á bifreið borgarstjóra og húsnæði 
stjórnmálaflokka. Á Íslandi eigum við að njóta þess að búa í öruggu og öfgalausu 
samfélagi. Árásir eins og þessar eru ekki bara árásir á fólk heldur líka lýðræðið og það 
getum við aldrei liðið hér á landi. Stjórnin beinir því til ráðuneyti sveitarstjórnarmála 
að gerð verði hliðstæð könnun á stöðu þessara mála og gerðar hafa verið á 
Norðurlöndum í tengslum við 8. tl. þál. þingsályktunar um stefnumótandi áætlun í 
málefnum sveitarfélaga um starfsaðstæður kjörinna fulltrúa. 

Fundi var slitið kl. 16:05 

 

  

Aldís Hafsteinsdóttir 

Heiða Björg Hilmisdóttir 

Dóra Björt Guðjónsdóttir 
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Guðmundur Ari Sigurjónsson 

Rakel Óskarsdóttir 

Bjarni Jónsson 

Kristján Þór Magnússon 

Jón Björn Hákonarson 

Ásgerður Kristín Gylfadóttir 

framkvæmdastjóri 

ritari 

 

 
 


