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Fundargerð 907. fundar  
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga  
 

Árið 2022, föstudaginn 25. febrúar kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga saman til fundar og fór hann fram í gegnum fjarfundarbúnað. 

Fundinn sátu: Aldís Hafsteinsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir, Þórdís Lóa 
Þórhallsdóttir, Guðmundur Ari Sigurjónsson, Rakel Óskarsdóttir, Haraldur Sverrisson, 
Kristján Þór Magnússon, Jón Björn Hákonarson og Ásgerður Kristín Gylfadóttir. 

Bjarni Jónsson og Eyþór Laxdal Arnalds boðuðu forföll og varamenn þeirra höfðu ekki 
tök á að sitja fundinn. Gunnar Einarsson boðaði forföll og Haraldur Sverrisson sat 
fundinn í hans 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. 

Í ljósi atburða undanfarinna daga samþykkti stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 
eftirfarandi bókun:  

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkir einróma að taka undir yfirlýsingu 
Evrópusamtaka sveitarfélaga, CEMR, um að evrópskir sveitarstjórnarmenn fordæmi 
brot á sjálfstæði og sjálfræði Úkraínu og lýsi yfir stuðningi og samstöðu með 
sveitarfélögum í Úkraínu og íbúum þeirra. Sveitarfélagasambandið í Úkraínu er 
meðlimur í CEMR og undanfarin ár hefur átt sér mikil uppbygging í úkraínskum 
sveitarfélögum, með stuðningi evrópskra sveitarfélaga, til að efla sjálfsforræði þeirra 
og bæta þjónustu.  

Stjórnin hvetur kjörna fulltrúa í íslenskum sveitarfélögum til að undirrita yfirlýsinguna. 

Fundargerðin var færð í tölvu.  

Þetta var tekið fyrir: 

1.  Fundargerð 906. fundar - 2201008SA 

 Lögð fram til staðfestingar fundargerð 906. fundar stjórnar sambandsins frá 4. 
febrúar 2022. 

 Fundargerðin samþykkt og verður undirrituð á næsta staðfundi stjórnar. 

2.  Samband íslenskra sveitarfélaga - ársreikningur 2021 - 2201026SA 

 

Lagður fram ársreikningur Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 2021, sbr. 9. 
tölulið fundargerðar 906. fundar stjórnar sambandsins. Undir þessum lið sat 
Auðunn Guðjónsson, löggiltur endurskoðandi frá KPMG, og lagði fram 
endurskoðunarskýrslu, dags. í febrúar, og áritaði jafnframt reikninginn stafrænt 
sem óháður endurskoðandi sambandsins. 

 

Stjórn sambandsins staðfesti ársreikning Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 
2021 með stafrænni undirritun sinni. 
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3.  Bakhjarl sambandsins - ársreikningur 2021 - 2201025SA 

 

Lagður fram ársreikningur Bakhjarls Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir árið 
2021, sbr. 10. tölulið fundargerðar 906. fundar stjórnar sambandsins. Undir 
þessum lið sat Auðunn Guðjónsson, löggiltur endurskoðandi frá KPMG, og lagði 
fram endurskoðunarskýrslu, dags. í febrúar 2022, og áritaði jafnframt reikninginn 
stafrænt sem óháður endurskoðandi sambandsins. 

 Stjórn sambandsins staðfesti ársreikning Bakhjarls Sambands íslenskra sveitarfélaga 
fyrir árið 2021 með stafrænni undirritun sinni. 

4.  Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 2009015SA 

 Lögð fram fundargerð 7. fundar verkefnisstjórnar fyrir hagsmunagæslu í 
úrgangsmálum frá 14. febrúar 2022. 

5.  Jónsmessunefnd - 2201005SA 

 Lögð fram 24. fundargerð samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga - 
Jónsmessunefndar frá 8. febrúar 2022. 

6.  Staða kjaramála - 2109025SA 

 Lagt fram sem trúnaðarskjal minnisblað sviðsstjóra kjarasviðs sambandsins, dags. 
25. febrúar 2022, um stöðu kjaramála í febrúar 2022. 

7.  Samræmd móttaka flóttamanna - 2202022SA 

 

Lagt fram minnisblað sviðsstjóra þróunar- og alþjóðasviðs sambandsins, dags. 22. 
febrúar 2022, um samræmda móttöku flóttafólks og menntun barna, ásamt bréfi 
frá Akureyrarbæ, Árborg, Hafnarfjarðarbæ, Reykjanesbæ og Reykjavíkurborg, 
dags. 10. febrúar 2022. 

Guðmundur Ari Sigurjónsson kom inn á fundinn kl. 13:28. 

8.  Fjárhagsáætlanir sveitarfélaga 2022 - 2106040SA 

 Lögð fram samantekt hag- og upplýsingasviðs sambandsins um fjárhagsáætlanir 
sveitarfélaga fyrir árið 2022. 

Haraldur Sverrisson vék af fundi kl. 14:00.  

9.  Hækkun lífeyrisskuldbindinga 2021 - 2202018SA 

 Lagt fram minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs sambandsins, dags. 22. 
febrúar 2022, um hækkun lífeyrisskuldbindinga 2021. 

 

Mikla hækkun á lífeyrisskuldbindingum sveitarfélaga á árinu 2021 má að hluta til 
rekja til endurmats tryggingastærðfræðinga á forsendum um lífslíkur. Endurmatið 
tók raunar ekki gildi fyrr en 22. desember sl. þegar fjármálaráðherra staðfesti tillögu 
félags tryggingastærðfræðinga að nýjum töflum um lífslíkur. Þetta kom 
sveitarfélögum algjörlega í opna skjöldu og höfðu þau engin tök á að gera ráð fyrir 
þessu hvorki í sínum fjárhagsáætlunum né með samþykkt viðauka í tæka tíð.  
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga undrast þessi vinnubrögð ráðuneytisins og 
leggur ríka áherslu á að stjórnvaldsákvarðanir sem áhrif hafa á fjármál sveitarfélaga 
séu innleiddar með góðum fyrirvara og kynnt sveitarfélögum.  
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10.  Niðurstöður vegna mönnunarviðmiða og innritunaraldurs í leikskóla - 2201020SA 

 
Lagt fram minnisblað Valgerðar Freyju Ágústsdóttur, sérfræðings á hag- og 
upplýsingasviði sambandsins, dags. 8. febrúar 2022, um niðurstöður vegna 
mönnunarviðmiða og innritunaraldurs í leikskóla.  

 Stjórnin þakkar fyrir gagnlegar upplýsingar sem munu nýtast vel í viðræðum við 
mennta- og barnamálaráðuneytið um styrkingu leikskólastigsins. 

11.  Tilnefning í samstarfsnefnd um málefni aldraðra - 2201041SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félagsmálaráðuneytisins, dags. 4. 
febrúar 2022, þar sem Lilja Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, 
sveitarstjórnarfulltrúi og sveitarstjóri Rangárþings eystra, er tilnefnd sem 
aðalmaður í samstarfsnefnd um málefni aldraðra. Hlutlæg ástæða þess að hún ein 
er tilnefnd er sérþekking hennar á viðfangsefnum nefndarinnar. Jónas Egilsson, 
sveitarstjóri Langanesbyggðar, er tilnefndur sem varamaður hennar. 

12.  Tilnefning í starfshóp um þróun stafrænna verkfæra fyrir félagslegt 
vinnuumhverfi hjá Vinnumálastofnun - 2202009SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Vinnueftirlitsins, dags. 8. febrúar 
2022, þar sem Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri kjarasviðs sambandsins er tilnefnd í 
starfshóp um þróun stafrænna verkfæra fyrir félagslegt vinnuumhverfi hjá 
Vinnumálastofnun. 

13.  Tilnefning í stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra - 2202005SA 

 

Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 15. 
febrúar 2022 þar sem María Ingibjörg Kristjánsdóttir, félagsþjónustufulltrúi á 
lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, er tilnefnd til áframhaldandi setu sem 
aðalfulltrúi í stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra, og Jóhannes Á. Jóhannesson, 
sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði sambandsins, til vara. 

14.  Tilnefning í starfshóp um umbætur á húsnæðismarkaði - 2202020SA 

 

Lögð fram til kynningar tilnefning sambandsins til forsætisráðuneytisins, dags. 10. 
febrúar 2022, þar sem Regína Ásvaldsdóttir, sviðsstjóri Velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar, og Fannar Jónsson, bæjarstjóri Grindavíkur, eru tilnefnd í 
starfshóp um umbætur á húsnæðismarkaði. 

15.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna meðferð óháð 
kynþætti og þjóðernisuppruna - 2102029SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til forsætisráðuneytisins, dags. 3. 
febrúar 2022, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna meðferð óháð 
kynþætti og þjóðernisuppruna (fjölgun mismunarþátta), nr. 85/2018, 168. mál. 

16.  Umsögn um drög að þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum hinsegin 
fólks - 2202007SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til forsætisráðuneytisins, dags. 7. 
febrúar 2022, um drög að þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum 
hinsegin fólks, mál nr. S-10/2022. 

17.  Umsögn til starfshóps um Grænbók um orkumál - 2202001SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins, dags. 8. febrúar 2022, um erindi til starfshóps um 
Grænbók um orkumál, ásamt fylgiskjali. 
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18.  Umsögn um frumvarp til laga um loftferðir - 2202011SA 

 Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 11. febrúar 2022, um frumvarp til laga um loftferðir, 186. mál. 

19.  Umsögn um tillögu til þingsályktunar um afnám 70 ára aldurstakmörkunar í 
lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins - 2202028SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis, dags. 14. febrúar 2022, um tillögu til þingsályktunar um afnám 70 ára 
aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 160. mál. 

20.  Umsögn um sóttvarnalög - 2202003SA 

 Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 
15. febrúar 2022, um sóttvarnarlög, mál nr. S-26/2022. 

21.  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stéttarfélög og 
vinnudeilur - 2201051SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til nefndasviðs Alþingis, dags. 18. 
febrúar 2022, um frumvarp til laga um breytingu á lögum stéttarfélög og 
vinnudeilur, nr. 80/1938 (Félagsdómur), 272. mál. 

22.  Umsögn um frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks - 2202008SA 

 
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags. 
21. febrúar 2022, um frumvarp til laga um samning Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks, 34. mál. 

23.  Fundur með matvælaráðherra og stjórn Fiskeldissjóðs - 2111003SA 

 
Lagt fram til kynningar minnisblað sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs 
sambandsins, dags. 7. febrúar 2022, um punkta frá fundi með matvælaráðherra 
og stjórn Fiskeldissjóðs 7. febrúar 2022. 

 
Fundi var slitið kl. 14:25 

 

  

Aldís Hafsteinsdóttir 

Heiða Björg Hilmisdóttir 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir 

Haraldur Sverrisson 
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Guðmundur Ari Sigurjónsson 

Rakel Óskarsdóttir 

Kristján Þór Magnússon 

Jón Björn Hákonarson 

Ásgerður Kristín Gylfadóttir 

framkvæmdastjóri 

ritari 

 

 
 


