Fundargerð 912. fundar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Árið 2022, föstudaginn 26. ágúst 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, Eyþór Laxdal Arnalds, Guðmundur Ari Sigurjónsson, Halldóra Lóa
Þorvaldsdóttir, Kristján Þór Magnússon, Guðmundur Baldvin Guðmundsson og Lilja
Einarsdóttir.
Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri, Anna G. Björnsdóttir
sviðsstjóri, Inga Rún Ólafsdóttir sviðsstjóri og Guðjón Bragason sviðsstjóri, sem ritaði
fundargerð.
Kristján Þór Magnússon, Lilja Einarsdóttir og Guðmundur Baldvin Guðmundsson tóku
þátt í fundinum í fjarfundi. Jón Björn Hákonarson boðaði forföll, varamaður hans
Guðmundur Baldvin Guðmundsson mætti í hans stað. Ásgerður Kristín Gylfadóttir
boðaði forföll, varamaður hennar Lilja Einarsdóttir mætti í hennar stað. Gunnar
Einarsson boðaði forföll, varamaður hans hafði ekki tök á að mæta. Rakel
Óskarsdóttir boðaði forföll, varamaður hennar hafði ekki tök á að mæta.
Fundargerðin var færð í tölvu.
Þetta var tekið fyrir:
1.

Fundargerð 911. fundar - 2201008SA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 911. fundar stjórnar sambandsins frá
23. júní 2022.
Fundargerðin staðfest og undirrituð.

2.

Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 2009015SA
Lögð fram fundargerð 74. fundar verkefnisstjórnar fyrir hagsmunagæslu í
úrgangsmálum frá 20. júní 2022.
Stjórnin telur mikilvægt að Handbók sveitarfélaga í úrgangsstjórnun verði kynnt
vel fyrir sveitarfélögum og að lögð verði áhersla á kynningu á þeim breytingum
sem taka eiga gildi um næstu áramót.

3.

Drög að dagskrá landsþings sambandsins - 2009414SA
Lögð fram að nýju drög að dagskrá landsþings Sambands íslenskra
sveitarfélaga 2022.
Stjórnin samþykkir framlagða tillögu að dagskrá landsþingsins með fáeinum
breytingum. Yfirskrift landsþingsins verður Grunnur að góðu samfélagi.
Sviðsstjóra rekstrar- og útgáfusviðs falið að senda dagskrána ásamt
fundargögnum til landsþingsfulltrúa og þeirra sem eiga seturétt á landsþinginu
með málfrelsi og tillögurétti.
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4.

Drög að stefnumótunarskjali fyrir landsþing sambandsins - 2203042SA
Lögð fram drög að stefnumótunarskjali fyrir Landsþing sambands íslenskra
sveitarfélaga 2022.
Stjórn felur framkvæmdastjóra að uppfæra skjalið m.v. umræður á fundinum
og senda drög að stefnumörkun á landsþingsfulltrúa, þar sem rætt verður
sérstaklega um hvert markmið fyrir sig. Jafnframt minnir stjórnin
sveitarstjórnarmenn á að Sveitarstjórnarskólinn er gagnlegt verkfæri til
undirbúnings fyrir landsþingið.

5.

Borgaraleg skylda opinberra aðila - 2201049SA
Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 8. júlí
2022, um borgaralega skyldu opinberra aðila.
Stjórn samþykkir að senda áskorun til ráðherra um að hefja þegar vinnu við
heildarendurskoðun laga um almannavarnir m.a. með það að markmiði að ná
sátt um útfærslu á ákvæði um borgaralega skyldu.

6.

Staða kjaramála - 2109025SA
Lagt fram sem trúnaðarskjal minnisblað sviðsstjóra kjarasviðs sambandsins,
dags. 26. ágúst 2022, um stöðu kjaramála í ágúst 2022. Sviðsstjóri kjarasviðs
kynnti inntak kjaraviðræðna við Skólastjórafélag Íslands og Félag stjórnenda í
leikskólum.
Stjórnin veitir umboð sitt til að ljúka gerð kjarasamnings við Skólastjórafélag
Íslands og Félag stjórnenda í leikskólum, að teknu tilliti til ábendinga sem fram
komu á fundinum.

7.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2023-2026 - 2206017SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs sambandsins, dags.
23. ágúst 2022, til sveitarstjórna og þeirra starfsmanna sveitarfélaga sem
málið varða um forsendur fjárhagsáætlana 2023-2026.
Stjórnin þakkar fyrir greinargott minnisblað sem mun nýtast sveitarfélögunum
vel við fjárhagsáætlanagerð.

9.

Félagsdómur - 2108030SA
Lagt fram bréf Gísla Gíslasonar, dags. 7. júlí 2022, um Félagsdóm.
Stjórnin þakkar Gísla Gíslasyni fyrir greinargóðar upplýsingar og góða og farsæla
setu í Félagsdómi, f.h. sambandsins, í 30 ár.

10.

Samningur um samræmda móttöku flóttafólks 2022-2025 - 2207022SA
Lagt fram minnisblað lögfræði- og velferðarsviðs sambandsins, dags. 26.
ágúst 2022, um ramma að samkomulagi um samræmda móttöku flóttafólks.
Stjórnin þakkar fyrir greinargott minnisblað og telur þann grunn sem nú hefur
náðst samstaða um skapa forsendur til þess að fjölga þeim sveitarfélögum sem
taka á móti flóttafólki. Sveitarstjórnum er bent á að ítarleg frétt um
samkomulagið er á vef sambandsins, ásamt upptöku frá kynningarfundi sem
haldinn var 24. ágúst sl. Stjórnin hvetur sveitarstjórnir til þess að kynna sér efni
samkomulagsins og taka afstöðu til þess hvort sveitarfélögin geti tekið þátt í
þessu mikilvæga samfélagslega verkefni. Stjórnin ítrekar að lokum mikilvægi
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þess að stuðningur við börn og ungmenni verði útfærður nánar í góðu samráði
við sveitarfélögin.
8.

Tilnefning í þingmannanefnd um málefni barna - 2206019SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og
barnamálaráðuneytisins, dags. 15. júní 2022, þar sem Svandís
Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins
er tilnefnd sem áheyrnarfulltrúi í þingnefnd um málefni barna, og María
Ingibjörg Kristjánsdóttir, félagsþjónustufulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði
sambandsins, til vara.

11.

Tilnefning í starfshóp gegn hatursorðræðu - 2205033SA
Lagt fram til kynningar tölvupóstur sambandsins til forsætisráðuneytisins,
dags. 7. júní 2022, þar sem Þórður Kristjánsson, sérfræðingur á lögfræði- og
velferðarsviði sambandsins er tilnefndur sem aðalmaður í starfshóp gegn
hatursorðræðu, og Kristín Ólafsdóttir, lögfræðingur á lögfræði- og
velferðarsviði sambandsins, til vara.

12.

Tilnefning í starfshóp um húsnæðisstuðning - 2206032SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til innviðaráðuneytisins, dags. 22.
júní 2022, þar sem Ása Arnfríður Kristjánsdóttir, bæjarlögmaður í Kópavogi, er
tilnefnd í starfshóp um húsnæðisstuðning.

13.

Tilnefning í mengunarvarnaráð hafna 2022-2026 - 2206004SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis-, orku- og
loftslagsráðuneytisins, dags. 22. júní 2022, þar sem Ríkharður F. Friðriksson,
deildarstjóri mengunarvarna og umhverfismats hjá heilbrigðiseftirliti
Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogsbæjar, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness,
er tilnefndur til áframhaldandi setu í mengunarvarnaráði hafna 2022-2026.

14.

Tilnefning í vinnuhóp um endurskoðun á mats- og greiðslukerfi til
hjúkrunarheimila - 2207004SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 5.
júlí 2022, þar sem Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og
upplýsingasviði sambandsins, er tilnefnd í vinnuhóp um endurskoðun á matsog greiðslukerfi til hjúkrunarheimila.

15.

Tilnefning í samstarfsvettvang um innleiðingu breytinga á ráðstöfun
fjármuna í grunnskólum í framahaldi af tilraunaverkefni - 2206013SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til mennta- og
barnamálaráðuneytisins dags. 7. júlí 2022, þar sem Jóhann Sævarsson,
rekstrarfulltrúi hagdeildar Reykjanesbæjar, og Þórður Kristjánsson,
sérfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, eru tilnefndir sem
aðalfulltrúar í samstarfsvettvang um innleiðingu breytinga á ráðstöfun
fjármuna í grunnskólum í framhaldi af tilraunaverkefni, og Anna Ingadóttir,
sérfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, til vara.

16.

Endurtilnefning í sjávarútvegsnefnd - 2205001SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til matvælaráðuneytisins, dags. 12.
júlí 2022, þar sem Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri í Fjarðabyggð og
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varaformaður í Samtökum sjávarútvegssveitarfélaga, er tilnefndur í
sjávarútvegsnefnd í stað Rebekku Hilmarsdóttur, sem beðist hefur lausnar frá
setu í nefndinni.
17.

Tilnefning í verkefnisstjórn um undirbúning Sundabrautar - 2207021SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til innviðaráðuneytisins, dags. 13. júlí
2022, þar sem Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri á Akranesi, er tilnefndur í
verkefnisstjórn um undirbúning Sundabrautar.

18.

Tilnefning í amhæfingarnefnd um velferð og virkni á vinnumarkaði 2207006SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félags- og
vinnumarkaðsráðuneytisins, dags. 13. júlí 2022, þar sem Margrét
Sigurðardóttir, sérfræðingur á kjarasviði sambandsins, er tilnefnd í
Samhæfingarnefnd um velferð og virkni á vinnumarkaði.

19.

Tilnefning í samráðshóp um þjónustu talmeinafræðinga við börn 2207005SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 13.
júlí 2022, þar sem Svandís Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi á lögfræði- og
velferðarsviði sambandsins, er tilnefnd í samráðshóp um þjónustu
talmeinafræðinga við börn.

20.

Tilnefning í verkefnastjórn sem undirbýr lögfestingu á samningi Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks - 2207007SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til félags- og
vinnumarkaðsráðuneytisins, dags. 12. ágúst 2022, þar sem Helga Jóna
Benediktsdóttir, lögfræðingur á velferðarsviði Reykjavíkurborgar, og María
Ingibjörg Kristjánsdóttir, félagsþjónustufulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði
sambandsins, eru tilnefndar sem aðalmenn, í verkefnastjórn sem undirbýr
lögfestingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Arne
Friðrik Karlsson, forstöðumaður skrifstofu um málefni fatlaðs fólks hjá
Reykjavíkurborg, er varamaður Helgu Jónu, og Svala K. Hreinsdóttir,
sérfræðingur í málefnum barna á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, er
varamaður Maríu Ingibjargar.

21.

Tilnefning í stýrihóp um fyrsta fasa í vinnu við gerð áætlunar um aðlögum
að loftslagsbreytingum - 2206035SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis-, orku- og
loftslagsráðuneytisins, dags. 15. júlí 2022, þar sem Hrönn Hrafnsdóttir,
sérfræðingur á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar, er tilnefnd
sem aðalmaður í stýrihóp um fyrsta fasa vinnu við gerð áætlunar um aðlögun
að loftslagsbreytingum, og Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og
velferðarsviðs sambandsins, til vara.

22.

Tilnefning í stýrihóp um eflingu umhverfis- og loftslagsvænna
nýfjárfestinga - Græni dregillinn - 2207008SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis-, orku- og
loftslagsráðuneytinu, dags. 5. ágúst 2022, þar sem Hrönn Hrafnsdóttir,
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sérfræðingur á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar, og Óli Örn
Eiríksson, deildarstjóri Atvinnuþróunarteymis Reykjavíkurborgar, eru tilnefnd
í stýrihóp um eflingu umhverfis- og loftslagsvænna nýfjárfestinga (Græni
dregillinn).
Það þeirra sem ráðherra skipar ekki verður varamaður hins.
23.

Tilnefning í þverfaglega ritstjórn - 2203024SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til Vinnueftirlits ríkisins, dags. 5.
ágúst 2022, þar sem Bjarni Ómar Haraldsson, sérfræðingur á kjarasviði
sambandsins, er tilnefndur í þverfaglega ritstjórn.

24.

Endurtilnefning í samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna - 2206008SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til forsætisráðuneytisins, dags. 5.
ágúst 2022, þar sem Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri í Norðurþingi, eru
tilnefnd í samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna, í stað Dagbjartar
Jónsdóttur, fyrrverandi sveitarstjóra í Þingeyjarsveit. Sambandið gerir ráð
fyrir að Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri Ásahrepps, sitji áfram í nefndinni f.h.
sambandsins. Sambandið tilnefnir Valgerði Rún Benediktsdóttur, lögfræðing
á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, sem varamann beggja fulltrúa
sambandsins í nefndinni.

25.

Tilnefning í fagráð um málefni Brunamálaskólans - 2207019SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til innviðaráðuneytisins, dags. 10.
ágúst 2022, þar sem Berglind Eva Ólafsdóttir, sérfræðingur á kjarasviði
sambandsins, er tilnefnd sem aðalmaður í fagráð um málefni
Brunamálaskólans, og Helgi Aðalsteinsson, sérfræðingur á kjarasviði
sambandsins, til vara.

26.

Tilnefning í viðbragðsteymi um bráðaþjónustu í landinu - 2207013SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins, dags. 15.
ágúst 2022, þar sem Brynjar Þór Friðriksson, deildarstjóri hjá SHS, er
tilnefndur í viðbragðsteymi um bráðaþjónustu í landinu.

27.

Umsögn um drög að reglum um varðveislu og eyðingu skjala úr
fjárhagsbókhaldi afhendingarskyldra aðila - 2203046SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til Þjóðskjalasafns Íslands,
dags. 27. júní 2022, um drög að reglum um varðveislu og eyðingu skjala úr
fjárhagsbókhaldi afhendingarskyldra aðila.

28.

Umsögn um endurskoðun undanþágukafla aðalnámskrár grunnskóla 2207011SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og
barnamálaráðuneytisins, dags. 6. júlí 2022, um endurskoðun undanþágukafla
aðalnámskrár grunnskóla, mál nr. S-101/2022.

29.

Umsögn um áform um breytingu á lögum menningarminjar - aldursfriðun 2208004SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis-, orku- og
loftslagsráðuneytisins, dags. 15. ágúst 2022, um áform um breytingu á lögum
um menningarminjar (aldursfriðun), mál nr. S-141/2022.
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30.

Umsögn um öryggisþjónustu - kortlagning, greining og stefna og frumvarp
um öryggisráðstafanir og öryggsvistun - 2009268SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til félags- og
vinnumarkaðsráðuneytisins, dags. 16. ágúst 2022, um öryggisþjónustu kortlagning, greining og stefna, mál nr. S-99/2022 og frumvarp um
öryggisráðstafanir og öryggsvistun, mál nr. S-100/2022.

Fundi lauk kl. 14.40.
Fundi var slitið kl. 14:40

Aldís Hafsteinsdóttir

Heiða Björg Hilmisdóttir

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir

Eyþór Laxdal Arnalds

Guðmundur Ari Sigurjónsson

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir

Kristján Þór Magnússon

Guðmundur Baldvin Guðmundsson

Lilja Einarsdóttir
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