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Fundargerð 898. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 
Árið 2021, föstudaginn 28. maí kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 
saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík. 

Fundinn sátu: Aldís Hafsteinsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Þórdís Lóa 
Þórhallsdóttir, Guðmundur Ari Sigurjónsson, Kristján Þór Magnússon, og Ásgerður 
Kristín Gylfadóttir. Haraldur Sverrisson, Rakel Óskarsdóttir, Bjarni Jónsson og 
Guðmundur Baldvin Guðmundsson tóku þátt í gegnum fjarfundarbúnað. 

Jón Björn Hákonarson boðaði forföll, varamaður hans Guðmundur Baldvin 
Guðmundsson, mætti í hans stað. Gunnar Einarsson boðaði forföll, varamaður hans 
Haraldur Sverrisson mætti í hans stað. Eyþór Laxdal Arnalds boðaði forföll en 
varamaður hans hafði ekki tök á að sitja fundinn í hans fjarveru. 

Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri og sviðsstjórarnir 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 897. fundar - 2101077SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 897. fundar stjórnar sambandsins frá 30. 
apríl 2021. 

 Fundargerðin var samþykkt og undirrituð. 

2.  Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 2009015SA 

 Lögð fram fundargerð 64. fundar verkefnisstjórnar fyrir hagsmunagæslu í 
úrgangsmálum frá 26. apríl 2021. 

3.  Kjaramálanefnd sambandsins - 2009595SA 
 Lögð fram fundargerð 25. fundar kjaramálanefndar sambandsins frá 6. maí 2021. 

 Stjórnin telur mikilvægt að kjaramálanefnd sambandsins fundi reglulega með 
samninganefnd sambandsins í aðdraganda og á meðan kjaraviðræður standa yfir. 

4.  Fundargerð XXXVI. landsþings sambandsins - 2101027SA 

 Lögð fram fundargerð XXXVI. landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 21. 
maí 2021. 

 
Stjórn sambandsins hvetur sveitarfélög til að taka skýrslu Framtíðarseturs Íslands, 
sem var kynnt á landsþinginu 21. maí 2021, til umræðu í sveitarstjórn og undirbúa sig 
þannig fyrir landsþing 2022. 

5.  Breytingar á samþykktum sambandsins - 2009578SA 

 Lagðar fram breytingar á samþykktum sambandsins, dags. 25. maí 2021, sem 
samþykktar voru á XXXVI. landsþingi sambandsins sem haldið var 25. maí 2021. 

 
Stjórnin þakkar starfshópi um endurskoðun samþykkta sambandsins fyrir vel unnin 
störf. 
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6.  Stefna um stafræna þjónustu hins opinbera - 2105023SA 

 Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra sambandsins, dags. 25. maí 2021, um 
stefnu um stafræna þjónustu hins opinbera, ásamt stefnunni. 

 Stjórnin samþykkir að Samband íslenskra sveitarfélaga verði formlegur aðili að 
stefnu um stafræna þjónustu hins opinbera 

Haraldur Sverrisson vék af fundi kl. 13:25. 

7.  Leiðbeiningar um vatnsgjald - 2011031SA 

 
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs sambandsins, dags. 25. 
maí 2021, um leiðbeiningar um vatnsgjald. Sigurður Ármann Snævarr gerði grein 
fyrir málinu. 

8.  Launaþróun sveitarfélaga - 2103040SA 

 Lagt fram minnisblað sviðsstjóra kjarasviðs sambandsins, dags. 26. maí 2021, um 
launaþróun sveitarfélaga. 

 Stjórn felur framkvæmdastjóra að kynna minnisblaðið fyrir sveitarfélögum. 

Bjarni Jónsson vék af fundi kl. 13:55. 

9.  Breytingar á samþykktum Brúar lífeyrissjóðs - 2009577SA 

 
Lagt fram bréf Brúar lífeyrissjóðs, dags. 19. maí 2021, Þar sem óskað er eftir 
samþykki stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga á breytingum á samþykktum 
sjóðsins, ásamt fylgiskjölum. 

 Stjórn sambandsins samþykkir samhljóða fyrir sitt leyti endurskoðaðar samþykktir 
Brúar lífeyrissjóðs. 

10.  Tilnefning í stýrihóp um könnun á framkvæmd aðgerða vegna áætlunar um 
loftgæði á Íslandi 2018-2029 - 2104045SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
dags. 4. maí 2021, þar sem Jón Kjartan Ágústsson, svæðisskipulagsstjóri Samtaka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, er tilnefndur í stýrihóp um könnun á 
framkvæmd aðgerða vegna áætlunar um loftgæði á Íslandi 2018-2029. 

11.  Tilnefning í nefnd um skráningu atvinnusjúkdóma - 2104018SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 12. 
maí 2021, þar sem Ellisif Tinna Víðisdóttir, lögfræðingur á kjarasviði sambandsins, 
er tilnefnd sem aðalmaður í nefnd félags- og barnamálaráðherra um skráningu 
atvinnusjúkdóma, og Bjarni Ómar Haraldsson, sérfræðingur á kjarasviði 
sambandsins, til vara. 

12.  Tilnefning í Ferðamálaráð 2021-2024 - 2104004SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 17. maí 2021, þar sem Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, 
borgarfulltrúi Reykjavíkurborgar, og Páll S. Brynjarsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, og yfirmaður Markaðsstofu Vesturlands, eru 
tilnefnd í Ferðamálaráð 2021-2024. 

13.  Umsögn um frumvarp til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana - 
2104024SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 28. apríl 2021, um frumvarp til laga um umhverfismat framkvæmda 
og áætlana, 712. mál.  



 

1338 
 

14.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna hækkunar 
lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign - 
lágmarkstryggingavernd o.fl. - 2104049SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis, dags. 28. apríl 2021, um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 
vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda 
séreign (lágmarkstryggingavernd o.fl.), 700. mál. 

15.  Umsögn um frumvarp til laga um grunnskóla og framhaldsskóla - fagráð 
eineltismála - 2104051SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og 
menntamálanefndar Alþingis, dags. 29. apríl 2021, um frumvarp til laga um 
grunnskóla, nr. 91/2008, og framhaldsskóla, nr. 92/2008 (fagráð eineltismála), 716. 
mál. 

16.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og 
farmflutninga á landi - tímabundnir gestaflutningar og vanræksluálag - 
2104040SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 29. apríl 2021, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
farþegaflutninga og farmflutninga á landi, nr. 28/2017 (tímabundnir 
gestaflutningar og vanræksluálag), 690. mál. 

17.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald - 
2104038SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 29. apríl 2021, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um 
úrvinnslugjald (EES-reglur, hringrásarhagkerfi), 708. mál. 

18.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verndar- og 
orkunýtingaráætlun og tillögu til þingsályktunar um staðsetningu vindorkuvera 
í langslagi og náttúru Íslands - 2104033SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 4. maí 2021, um frumvarp um breytingu á lögum um verndar- og 
orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011(málsmeðferð virkjunarkosta í vindorku), 709. mál 
og tillögu til þingsályktunar um staðsetningu vindorkuvera í landslagi og náttúru 
Íslands, 707. mál. 

19.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum - 
barnaverndarþjónusta, samþætting o.fl. - 2104058SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
7. maí 2021, um frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum, nr. 80/2002 
(barnaverndarþjónusta, samþætting o.fl.), 731. mál. 

20.  Umsögn um Grænbók um net- og upplýsingaöryggi - 2104053SA 

 

Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins, dags. 7. maí 2021, um Grænbók um net- og 
upplýsingaöryggi, mál nr. S-102/2021.  
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21.  Ábendingar varðandi vinnuskjal umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis - 
2101078SA 

 
Lagðar fram til kynningar ábendingar sambandsins til umhverfis- og 
samgöngunefndar Alþingis, dags. 10. maí 2021, varðandi vinnuskjal umhverfis- og 
samgöngunefndar, 378. mál. 

22.  Umsögn um drög að aðgerðaráætlun fyrir bráðaþjónustu og sjúkraflutninga til 
ársins 2025 - 2105015SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 
20. maí 2021, um drög að aðgerðaráætlun fyrir bráðaþjónustu og sjúkraflutninga 
til ársins 2025, mál nr. S-110/2021. 

 
Fundi var slitið kl. 14:10. 

 

  

Aldís Hafsteinsdóttir 

Heiða Björg Hilmisdóttir 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir 

Haraldur Sverrisson 

Guðmundur Ari Sigurjónsson 

Rakel Óskarsdóttir 

Bjarni Jónsson 

Kristján Þór Magnússon 
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Guðmundur Baldvin Guðmundsson 

Ásgerður Kristín Gylfadóttir 

framkvæmdastjóri 

ritari 

 


