Fundargerð 850. fundar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Árið 2017, föstudaginn 19. maí kl. 12:00 kom stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga
saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.
Halldór Halldórsson, Dýrunn Pála Skaftadóttir í símasambandi í fjarveru Eiríks Björns
Björgvinssonar, Skúli Helgason, Gunnar Axel Axelsson, Jónína Erna Arnardóttir, Halla
Sigríður Steinólfsdóttir í símasambandi, Gunnar Einarsson, Sigurður Björn Blöndal,
Aldís Hafsteinsdóttir, Gunnhildur Ingvarsdóttur og Ásgerður Kristín Gylfadóttir í
fjarveru Ísólfs Gylfa Pálmasonar.
Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri, Anna G. Björnsdóttir
sviðsstjóri, Guðjón Bragason sviðsstjóri, Inga Rún Ólafsdóttir sviðsstjóri, Sigurður
Ármann Snævarr sviðsstjóri og Valur Rafn Halldórsson sviðsstjóri, sem ritaði
fundargerð.
Áður en gengið var til dagskrár bauð formaður Ásgerði Kristínu Gylfadóttur og
Dýrunni Pálu Skaftadóttur velkomnar, en þær sátu nú stjórnarfund í fyrsta sinn.
Fundargerðin var færð í tölvu. Þetta var tekið fyrir:
1.

Fundargerð 849. fundar - 1610002SA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 849. fundar frá 31. mars 2017.
Fundargerðin var staðfest og undirrituð.

2. Fundir Jónsmessunefndar 2017 - 1701050SA
Lagðar fram fundargerðir samstarfsnefndar
Jónsmessunefndar frá 6. apríl og 4. maí 2017.
3.

ríkis

og

sveitarfélaga

-

Skipulagsmálanefnd sambandsins - 1511036SA
Lögð fram fundargerð 26. fundar skipulagsmálanefndar sambandsins frá 30.
mars 2017. Sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs gerði grein fyrir
fundargerðunum og kynnti áform um sameiginlega fundi umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins og sambandsins um að halda fjóri fundi um forsendur þess
að stofna þjóðgarð á miðhálendinu. Samþykkt var svohljóðandi bókun við 3. lið
fundargerðarinnar:
Stjórn sambandsins kallar eftir því að afstaða verði tekin sem allra fyrst til
hugmynda um breytingar á mannvirkjalögum. Sveitarfélögin hafa eindregið kallað
eftir frestun á faggildingarkröfu vegna þess að ýmsar forsendur þeirrar breytingar
hafa ekki staðist fram til þessa. Málið hefur verulega þýðingu fyrir sveitarfélögin og
telur stjórnin ekki ásættanlegt að það bíði haustsins að tillagan verði lögð fram á
Alþingi.

Jónína Erna Arnardóttir kom inn á fundinn kl. 12:30.
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4. Skólamálanefnd sambandsins - 1601009SA
Lögð fram fundargerð 106. fundar skólamálanefndar sambandsins frá 6. apríl
2017.
5. Félagsþjónustunefnd sambandsins - 1511037SA
Lagðar fram fundargerðir 35., 36. og 37. fundar félagsþjónustunefndar
sambandsins frá 21. febrúar, 28. mars og 10. maí 2017.
Stjórn sambandsins tekur undir og leggur þunga áherslu á að málefnum þessa hóps
barna með fjölþættan vanda verði komið í ákveðinn farveg, þar sem bæði hlutverk
ríkis og sveitarfélaga verða skilgreind, sem og fjármögnun tilgreind.
6.

Mat á kostnaði við leikskóla frá 12 mánaða aldri og lengingu fæðingarorlofs 1608016SA
Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra sambandsins, dags. 15. maí 2017, um
mat á kostnaði við leikskóla frá 12 mánaða aldri og lengingu fæðingarorlofs.
Formanni og framkvæmdastjóra falið að taka upp viðræður um málið við félags- og
jafnréttismálaráðherra á grundvelli þessa minnisblaðs og annarra fyrirliggjandi
gagna.

7.

Samþykktir Brúar lífeyrissjóðs - 1604014SA
Lagðar fram tillögur um breytingar á samþykktum Brúar lífeyrissjóðs sem stjórn
Brúar lífeyrissjóðs samþykkti á fundi sínum þann 8. maí sl.
Gerður Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri Brúar og Þóra Jónsdóttir, sviðsstjóri
réttinda- og lögfræðisviðs hjá Brú komu inn á fundinn undir þessum lið.
Stjórn sambandsins samþykkir samhljóða fyrir sitt leyti endurskoðaðar samþykktir
Brúar lífeyrissjóðs.
Eftirfarandi bókun var samþykkt með tíu samhljóða atkvæðum en Gunnar Axel
Axelsson sat hjá við afgreiðslu bókunarinnar:
Stjórnin leggur jafnframt áherslu á að gerðar verði breytingar á regluverki um
bókhald og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga, annars vegar til að dreifa áhrifum
uppgjörs á framlögum í lífeyrisaukasjóð og varúðarsjóð á rekstur yfir lengra tímabil
enda um framtíðarskuldbindingar að ræða og hins vegar til að tryggja að aðeins
nettó hækkun skuldbindinga hafa áhrif á skuldaviðmið. Til þess að taka á þessu
mætti hugsa sér að setja bráðabirgðaákvæði við reglugerð nr. 944/2000 um
bókhald og ársreikninga sveitarfélaga með síðari breytingum og reglugerð nr.
502/2012 um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga.

8. Skýrsla um stefnumótun í heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða - 1703038SA
Lögð fram til kynningar skýrslan Stefnumótun í heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða,
dags. í mars 2016.
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9. Réttindavakt í málefnum fatlaðs fólks - 1602009SA
Lagt fram til kynningar bréf Sveitarfélagsins Skagafjarðar, dags. 3. maí 2017, um
þjónustu á sambýlinu Skúlabraut 22, Blönduósi, eftirlit og samskipti. Sviðsstjóri
lögfræði- og velferðarsviðs fór yfir málið og upplýsti um að starfsmenn
sambandsins hafi nú þegar fundað með fulltrúum velferðarráðuneytisins auk
þess sem stjórn Réttindavaktarinnar hafi fjallað um erindið.
10. Málþing um sveitarfélög og ferðaþjónustu - 1511072SA
Lagt fram málþingsmat vegna málþings um sveitarfélög og ferðaþjónustu sem
haldið var af sambandinu 3. mars 2017. Í matinu kemur fram mikil ánægja með
málþingið og kalla þátttakendur eftir því að málþing um sama efni verði haldin
oftar.
11. Frumvarp til laga um skipulag haf- og strandsvæða - 1605115SA
Lagt fram til kynningar bréf frá bæjarstjórum Fjarðabyggðar og Ísafjarðarbæjar
til umhverfis- og auðlindaráðherra, dags. 8. maí 2017, um frumvarp til laga um
skipulag haf- og strandsvæða. Einnig greindi sviðsstjóri lögfræði- og
velferðarsviðs sambandsins frá málþingi um skipulag haf- og strandsvæða sem
haldið var í Fjarðabyggð 17. maí sl.
12. Skýrsla um almenningssamgöngur - 1603029SA
Lögð fram til kynningar skýrslan Almenningssamgöngur - áfangaskýrsla 2016,
mótt. 24. apríl 2017. Jafnframt var greint frá því að lög um farþegaflutninga á
landi hafa verið samþykkt á Alþingi.
13.

Tilnefning í starfshóp vegna ákvæðis til bráðabirgða í lögum nr. 127/2016 1703049SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til fjármála- og efnahagsráðuneytisins,
dags. 30. mars 2017, þar sem Benedikt Valsson, hagfræðingur á kjarasviði
sambandsins, er tilnefndur sem aðalmaður í starfshóp vegna ákvæðis til
bráðabirgða í lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins nr. 127/2016, og Ellisif
Tinna Víðisdóttir, lögfræðingur á kjarasviði sambandsins, til vara.

14. Tilnefning í stýrihóp um menntun án aðgreiningar á Íslandi - 1703052SA
Lagt
fram
til
kynningar
bréf
sambandsins
til
menntaog
menningarmálaráðuneytisins, dags. 30. mars 2017, þar sem Svandís
Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins,
og Valgerður Freyja Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði
sambandsins, eru tilnefndar í stýrihóp til að fylgja eftir úttekt á framkvæmd
stefnu um menntun án aðgreiningar á Íslandi.
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15.

Tilnefning í sérfræðingahóp um framkvæmd og þróun samræmdra prófa í
grunnskólum - 1703044SA
Lagt
fram
til
kynningar
bréf
sambandsins
til
menntaog
menningarmálaráðuneytisins, dags. 31. mars 2017, þar sem Vigfús Hallgrímsson,
þróunarfulltrúi skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, er tilnefndur sem aðalmaður í
sérfræðingahóp um framkvæmd og þróun samræmdra prófa í grunnskóla, og
Svandís Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi á lögfræði- og velferðarsviði
sambandsins, til vara.

16. Endurtilnefning í samráðsnefnd um húsnæðismál - 1607006SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til velferðarráðuneytisins, dags. 7. apríl
2017, þar sem Jón Viðar Pálmason, hagfræðingur á velferðarsviði
Reykjavíkurborgar, er tilnefndur í samráðsnefnd um húsnæðismál, í stað Ellýjar
Öldu Þorsteinsdóttur, sem látið hefur af störfum hjá Reykjavíkurborg.
17.

Tilnefning í samráðshóp aðila á grundvelli ákvæða í samkomulagi um
breytingar á skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna - 1704012SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til fjármála- og efnahagsráðuneytisins,
dags. 7. apríl 2017, þar sem Margrét Sigurðardóttir, sérfræðingur á kjarasviði
sambandsins, er tilnefnd sem aðalfulltrúi í samráðshóp aðila á grundvelli ákvæða
í samkomulagi um breytingar á skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna, og
Benedikt Valsson, hagfræðingur á kjarasviði sambandsins, til vara.

18.

Tilnefning í nefnd vegna sérleyfissamninga vegna lands í eigu ríkisins 1703067SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til fjármála- og efnahagsráðuneytisins,
dags. 12. apríl 2017, þar sem Telma Halldórsdóttir, lögfræðingur á lögfræði- og
velferðarsviði sambandsins, er tilnefnd í nefnd vegna sérleyfissamninga
(Concession) vegna lands í eigu ríkisins.

19. Tilnefning í starfshóp um raforkuflutning í dreifbýli - 1703068SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins, dags. 12. apríl 2017, þar sem Sandra Brá Jóhannsdóttir,
sveitarstjóri í Skaftárhreppi, er tilnefnd sem aðalmaður í starfshóp um
raforkuflutning í dreifbýli, og Karl Björnsson, framkvæmdastjóri sambandsins, til
vara.
20.

Tilnefning í stýrihóp til að gera tillögu um eftirfylgni skýrslu hvað varðar
hollustuhætti og loftgæði innandyra - 1704022SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins,
dags. 19. apríl 2017, þar sem Rósa Magnúsdóttir, deildarstjóri Umhverfiseftirlits
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, er tilnefnd sem aðalmaður í stýrihóp til að gera
tillögu um eftirfylgni skýrslu hvað varðar hollustuhætti og loftgæði innandyra, og
Lúðvík E. Gústafsson, verkefnisstjóri um úrgangsmál á lögfræði- og velferðarsviði
sambandsins, til vara.
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21.

Tilnefning í samráðshóp um brýnar vegabætur og fjármögnun þeirra 1703048SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til innanríkisráðuneytisins, dags. 21.
apríl 2017, þar sem Þorsteinn Rúnar Hermannsson, samgöngustjóri
Reykjavíkurborgar, og Sigrún Árnadóttir, bæjarstjóri í Sandgerði, eru tilnefnd í
samráðshóp um brýnar vegabætur og fjármögnun þeirra.

22. Tilnefning í samstarfsnefnd um málefni aldraðra - 1704001SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til velferðarráðuneytisins, dags. 21. apríl
2017, þar sem Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri skrifstofu félagsþjónustu í
Hafnarfirði, er tilnefnd til áframhaldandi setu sem aðalmaður í samstarfsnefnd
um málefni aldraðra, og Aðalsteinn Sigfússon, félagsmálastjóri í Kópavogi, er
tilnefndur til áframhaldandi setu sem varamaður.
23. Umsögn um frumvarp til laga um vexti og verðtryggingu - 1609002SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til efnahags- og viðskiptanefndar
Alþingis, dags. 30. mars 2017, um frumvarp til laga um verðtryggingu, 216. mál.
24.

Umsögn um frumvarp til laga um atvinnuleysistryggingar - bótaréttur fanga 1703042SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags.
6. apríl 2017, um breytingu á atvinnuleysistryggingalögum (bótaréttur fanga),
121. mál.

25. Umsögn um frumvarp til laga um tekjustofna sveitarfélaga - 1511198SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 7. apríl 2017, um frumvarp um breytingu á
lögum um tekjustofna sveitarfélaga, 306. mál.
26. Umsögn um frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra - 1703008SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags.
18. apríl 2017, um frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra, 119. mál.
27. Umsögn um frumvarp til laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna - 1704015SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og
menntamálanefndar Alþingis, dags. 21. apríl 2017, um frumvarp til laga um
Lánasjóð íslenskra námsmanna, 392. mál.
28.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu
landsvæða - 1703039SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 21. apríl 2017, um þingsályktunartillögu um
áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, 207. mál.
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29.

Umsögn um frumvarp til laga um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða 1704008SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuveganefndar Alþingis,
dags. 25. apríl 2017, um frumvarp um breytingu á lögum um Framkvæmdasjóð
ferðamannastaða, 411. mál, ásamt fylgiskjali.

30.

Umsögn um frumvarp til laga um varnir gegn mengun hafs og stranda og
lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir - 1704021SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 26. apríl 2017, um frumvarp um breytingu á
lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda og lögum um hollustuhætti og
mengunarvarnir, 355. mál.

31. Umsögn um frumvarp til laga um hollustuhætti og mengunarvarnir - 1704016SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 2. maí 2017, um frumvarp til laga um breytingu
á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, 376. mál.
32. Umsögn um frumvarp um breytingu á úrgangslögum - 1704019SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 3. maí 2017, um frumvarp um breytingu á
úrgangslögum, 333. mál.
33.

Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna 1704006SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 3. maí 2017, um frumvarp um breytingu á lögum
um kosningar til sveitarstjórna, 258. mál.

34.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun á sviði
barnaverndar - 1605165SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags.
3. maí 2017, um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun á sviði
barnaverndar, 378. mál.

35. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum - 1701078SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 8. maí 2017, um frumvarp til laga um breytingu
á sveitarstjórnarlögum, 375. mál.
36. Umsögn um frumvarp til laga um umferðarlög - 1612004SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 10. maí 2017, um frumvarp til laga um
breytingu á umferðarlögum, 307. mál.
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37.

Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla
(jafnlaunavottun), 437. mál- óskað umsagnar - 1705006SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og
menntamálanefndar, dags. 10. maí 2017, um frumvarp til laga um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla (jafnlaunavottun), 437. mál.

38. Umsögn um frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði - 1705007SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og
menntamálanefndar Alþingis, dags. 10. maí 2017, um frumvarp til laga um jafna
meðferð á vinnumarkaði, 435. mál.
39.

Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um landmælingar og
grunnkortagerð - 1705012SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
samgöngunefndar Alþingis, dags. 11. maí 2017, um frumvarp til breytinga á lögum
um landmælingar og grunnkortagerð, 389. mál.

40.

Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um húsnæðissamvinnufélög 1705011SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags.
12. maí 2017, um frumvarp til breytinga á lögum um húsnæðissamvinnufélög,
440. mál.

41.

Umsögn um frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar
stuðningsþarfir - 1705003SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags.
15. maí 2017, um frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar
stuðningsþarfir, 438. mál.

42.

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu
sveitarfélaga - 1705004SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags.
15. maí 2017, um frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu
sveitarfélaga, 439. mál, ásamt fylgiskjali.

43.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum
fatlaðs fólks - 1705002SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til velferðarnefndar Alþingis, dags.
15. maí 2017, um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum
fatlaðs fólks, 434. mál.

44. Umsögn um drög að reglugerð um starfsemi slökkviliða - 1704042SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins, dags. 15. maí 2017, um drög að reglugerð um starfsemi
slökkviliða.
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45. Tillaga um framtíð Varasjóðs húsnæðismála - 1512035SA
Lögð fram til kynningar tillaga sambandsins til félags- og jafnréttismálaráðherra,
dags. 19. apríl 2017, um framtíð Varasjóð húsnæðismála.
46. Ályktun ráðstefnunnar Ungt fólk og lýðræði - 1702056SA
Lögð fram til kynningar ályktun ráðstefnunnar Ungt fólk og lýðræði sem haldin
var á Laugarbakka í Miðfirði dagana 5.-7. apríl 2017.
47. Yfirlýsing safnstjóra - 1601067SA
Lögð fram yfirlýsing safnstjóra Gerðarsafns - Listasafns Kópavogs, Hafnarborgar
- menningar og listastofnun Hafnarfjarðar, Listasafns Árnesinga, Listasafns
Reykjanesbæjar, Listasafns Reykjavíkur, Listasafnsins á Akureyri og
Nýlistasafnsins, dags. 19. apríl 2017, vegna baráttu SÍM, Sambands íslenskra
myndlistarmanna.
Framkvæmdastjóra falið að ræða málið við mennta- og menningarmálaráðuneytið
og leggja fram minnisblað um málið á næsta fundi.
48. Ályktun Landssamtaka sauðfjárbænda - 1704037SA
Lögð fram til kynningar ályktun frá Landssambandi sauðfjárbænda, mótt. 25.
apríl 2017, um vöðvasull.
49. Fréttatilkynning frá Fjallabyggð vegna löggæslukostnaðar - 1607017SA
Lögð fram til kynningar fréttatilkynning Fjallabyggðar, dags. 25. apríl 2017, um
löggæslukostnað vegna Síldarævintýris á Siglufirði, ásamt úrskurði.
Fundi var slitið kl. 14:35

Halldór Halldórsson

Dýrunn Pála Skaftadóttir

Skúli Helgason

Gunnar Axel Axelsson
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Jónína Erna Arnardóttir

Halla Sigríður Steinólfsdóttir

Gunnar Einarsson

Sigurður Björn Blöndal

Aldís Hafsteinsdóttir

Ásgerður Kristín Gylfadóttir

Gunnhildur Ingvarsdóttir

framkvæmdastjóri

ritari
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