Fundargerð 881. fundar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Árið 2020, föstudaginn 24. apríl 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, Eyþór Laxdal Arnalds, Haraldur Sverrisson, Guðmundur Ari
Sigurjónsson, Rakel Óskarsdóttir, Bjarni Jónsson, Kristján Þór Magnússon, Jón Björn
Hákonarson og Ásgerður Kristín Gylfadóttir.
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.
Gunnar Einarsson boðaði forföll, varamaður hans Haraldur Sverrisson mætti í hans
stað.
Fundargerðin var færð í tölvu.
Þetta var tekið fyrir:
1. Fundargerð 880. fundar - 1909023SA
Lögð fram til staðfestingar fundargerð 880. fundar stjórnar sambandsins frá 27.
mars 2020.
Fundargerðin samþykkt og verður undirrituð á næsta fundi sem verður haldinn í
húsnæði sambandsins.
2. Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 1810077SA
Lögð fram fundargerð 53. fundar verkefnisstjórnar fyrir hagsmunagæslu í
úrgangsmálum frá 13. mars 2020.
3. Fræðslumálanefnd - 1810078SA
Lögð fram fundargerð 125. fundar fræðslumálanefndar sambandsins frá 1. apríl
2020.
4. Félagsþjónustunefnd sambandsins - 1810074SA
Lögð fram fundargerð 48. fundar félagsþjónustunefndar sambandsins frá 15.
apríl 2020.
Eyþór Laxdal Arnalds kom inn á fundinn kl. 12:10.
5. Staða kjaramála - 1905033SA
Lagt fram sem trúnaðarskjal minnisblað sviðsstjóra kjarasviðs sambandsins, dags.
21. apríl 2020, um stöðu kjaramála í apríl 2020.
Nú í annað sinn á skömmum tíma er Efling að undirbúa verkföll gagnvart fjórum
sveitarfélögum á suðvestur horninu.
Samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur ítrekað hafnað kröfum
Eflingar um þá viðbótarhækkun launa sem félagið fer fram á. Tilboð Sambands
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íslenskra sveitarfélaga til Eflingar er í samræmi við aðra kjarasamninga sem
sambandið hefur gert við stéttarfélög sem semja um sömu og/eða sambærileg
störf. Þeir kjarasamningar byggja á lífskjarasamningi á almennum vinnumarkaði
sem Efling tók þátt í að gera og gildir fyrir Eflingarstarfsmenn á almennum
vinnumarkaði.
Stjórn sambandsins lýsir yfir fullum stuðningi við vinnu samninganefndar Sambands
íslenskra sveitarfélaga.
6. Kjarasamningur 2020 - 1911093SA
Lagður fram til staðfestingar kjarasamningur milli samninganefndar Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Garðabæjar, dags. 17. apríl 2020, um
breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila.
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga staðfestir samhljóða samninginn og fagnar
því að samningur hafi náðst sem byggir á lífskjarasamningunum sem almennur
samhugur er um í þjóðfélaginu.
7. Yfirvofandi lækkun framlaga Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga - 2003041SA
Lagður fram tölvupóstur frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga um yfirvofandi lækkun
framlaga sem sendur var til allra sveitarfélaga 7. apríl 2020 ásamt minnisblaði frá
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, dags. 22. apríl 2020, um uppfærða
áætlum um tekju og greiðsluáætlun Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga árið 2020 vegna
Covid-19.
Einnig lögð fram bókun sveitarstjórnar Grýtubakkahrepps frá 20. apríl 2020, um
málið. Til viðbótar er lagt fram erindi frá Grýtubakkahreppi, Sveitarfélaginu
Skagaströnd, Skorradalshreppi, Grímsnes- og Grafningshreppi og Fljótsdalshreppi
dags. 22. apríl 2020. Umræða um yfirvofandi lækkun framlaga var tekin undir lið
11. Eftirfarandi bókun samþykkt samhljóða:
Stjórn sambandsins tekur ekki undir þá gagnrýni sem kemur fram í bréfi
ofangreindra sveitarfélaga, dags. 22. apríl 2020, á starfsfólk sambandsins og þakkar
því fyrir góð störf.
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga vinnur eftir samþykkt seinasta landsþings
og er skylda stjórnar að framfylgja slíkum samþykktum. Forysta sambandsins hefur
lagt þunga áherslu á að í fjármálaáætlunum ríkisins verði gert ráð fyrir sérstökum
fjárstuðningi til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til að auðvelda sjóðnum að styðja við
sameiningu sveitarfélaga. Það verður því ekki ljóst fyrr en að næsta fjármálaáætlun
verður lögð fram hvort sá stuðningur verður að veruleika.
Það er ljóst að fjármál hins opinbera verða fyrir miklu höggi vegna áhrifa COVID-19.
Því er mikilvægt sem aldrei fyrr að nýta sem best skatttekjur hins opinbera í þágu
íbúa þessa lands.
8. Minnkandi starfshlutfall - Atvinnuleysi - 2003041SA
Lagt fram yfirlit um minnkandi starfshlutfall - Atvinnuleysi, dags. 15. apríl 2020.
9. Efnahagsaðgerðir stjórnvalda vegna COVID-19 - 2003041SA
Rætt var um framhald efnahagsaðgerða ríkisstjórnarinnar vegna áhrifa Covid-19
heimsfaraldursins.
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10. Flýting fjárfestinga vegna áhrifa COVID-19 - 2003043SA
Lagt fram minnisblað frá hag- og upplýsingasviði sambandsins, dags. 15. apríl
2020, vegna flýtingar fjárfestinga sveitarfélaga og minnisblað, dags. 17. apríl
2020, um flýtingu fjárfestinga og fyrirvara vegna mótframlaga ríkis.
Kristján Þór Magnússon fór af fundi kl. 14:00. Rakel Óskarsdóttir fór af fundi kl. 14:05.
Bjarni Jónsson fór af fundi kl. 14:20.
11. Áætlun um hugsanlegt tekjufall sveitarfélaga 2020 - 2003041SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs sambandsins, dags. 22.
apríl 2020, um áætlun um hugsanlegt tekjufall sveitarfélaga 2020. Einnig lagt
fram bréf frá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 22. apríl
2020, þar sem sent er til upplýsingar bréf sem samtökin sendu til fjármála- og
efnahagsráðherra er varðar áhrif Covid-19 á fjárhag og þjónustu sveitarfélaganna
á höfuðborgarsvæðinu.
Formaður sagði frá vinnu við að innleiða og koma í framkvæmd aðgerðum í þeirri
viðbragðsáætlun sem stjórn sambandsins samþykkti á fundi sínum 27. mars sl., en
ljóst er að margar þessarar aðgerða hafa náð fram að ganga. Einnig sagði
formaður frá fundum sem hún og framkvæmdastjóri sambandsins hafa átt með
ráðherra sveitarstjórnarmála undanfarið, fulltrúum ráðuneyta, auk fundar
Jónsmessunefndar sem haldinn var 22. apríl sl. Á þessum fundum var ákveðið að
efla samstarf ríkis og sveitarfélaga við að meta sameiginlega áhrif afleiðinga
COVID-19 á fjármál hins opinbera.
Formaður lagði til að fulltrúar sem þátt taka í þessu samstarfi komi á sérstakan
aukafund stjórnar sambandsins sem haldinn verður 29. apríl nk. kl. 08:00 og fari
yfir þau gögn sem nú þegar liggja fyrir. Á þann fund verði formönnum
landshlutasamtaka og borgarstjóra boðið. Einnig að haldinn verði annar fundur
stjórnar 6. maí nk. til að fara yfir stöðuna til að ljúka gerð nýrrar
viðbragðsáætlunar sambandsins vegna hennar. Stjórn sambandsins mun fylgjast
vel með þróun efnahagsmála og fjármála hins opinbera næstu vikur og mánuði
og halda aukafundi stjórnar eins og þurfa þykir í tengslum við það.
Stjórnin samþykkti eftirfarandi bókun:
Ljóst er að mikilvægi nærþjónustunnar sem sveitarfélögin veita hefur sjaldan verið
meiri en nú. Með vísan til þeirrar vinnu sem sambandið hefur lagt í greiningu á
stöðunni og til minnisblaðs Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til
fjármála- og efnahagsráðherra, telur sambandið mikilvægt að ríkissjóður komi að
málum með fjölbreyttum almennum aðgerðum og með beinum fjárhagslegum
stuðningi til að verja þjónustu og starfsemi sveitarfélaganna á landinu öllu.
Við þessar aðstæður er mikilvægt að sveitarfélögin hafi nægan fjárhagslegan styrk
og svigrúm til þess að halda uppi þjónustu við íbúa, ráðast í nauðsynlega
fjárfestingu og uppbyggingu og tryggja framlög til skólahalds, velferðarþjónustu,
íþrótta- og menningarstarfsemi svo fátt eitt sé nefnt.
Gangi þau áhrif eftir sem lýst hefur verið verður rekstur sveitarfélaganna þungur
um langan tíma og verður ekki leystur með lántökum og niðurskurði í þjónustu
sveitarfélaganna.
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12. COVID-19 og sveitarfélög á Norðurlöndum - 2004012SA
Lagt fram minnisblað sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs sambandsins, dags. 22.
apríl 2020, um yfirlit um aðgerðir ríkisstjórnar á Norðurlöndum í þágu
sveitarfélaga vegna COVID-19 kreppunnar, ásamt viðaukatöflu um aðgerðir á
Norðurlöndum.
13. Vinnustaðagreining hjá sambandinu - 2001063SA
Lagt fram sem trúnaðarskjal niðurstöður vinnustaðagreiningar sem framkvæmd
var af Maskínu 9.-23. mars 2020.
14. Tilnefning í samhæfingarhóp sem skal skoða stöðu námsmanna og
atvinnuleitenda, atvinnu- og menntaúrræði við þær breyttu aðstæður sem
orðnar eru í íslensku samfélagi - 2004003SA
Lagt
fram
til
kynningar
bréf
sambandsins
til
menntaog
menningarmálaráðuneytisins, dags. 8. apríl 2020, þar sem Valgerður Rún
Benediktsdóttir, lögfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði sambandsins, er
tilnefnd sem aðalmaður í samhæfingarhóp sem skal skoða stöðu námsmanna og
atvinnuleitenda, atvinnu- og menntaúrræði við þær breyttu aðstæður sem orðnar
eru í íslensku samfélagi, og Karl Björnsson, framkvæmdastjóri, til vara.
15. Tilnefning í samráðsvettvang vegna forsetakosninga 27. júní 2020 - 2003040SA
Lagt fram til kynningar bréf sambandsins til dómsmálaráðuneytisins, dags. 8.
apríl 2020, þar sem Magnús Karel Hannesson, frá Eyrabakka, er tilnefndur í
samráðsvettvang vegna forsetakosninga 27. júní 2020.
16. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008,
með síðari breytingum - framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla - 2003008SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og
menntamálanefndar Alþingis, dags. 6. mars 2020, um frumvarp til laga um
breytinga á lögum um grunnskóla nr. 91/2008 (framlög til sjálfstætt rekinna
grunnskóla), 16. mál.
17. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um um viðhald og varðveislu gamalla báta
- 2003007SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til allsherjar- og
menntamálanefndar Alþingis, dags. 16. mars 2020, um tillögu til þingsályktunar
um um viðhald og varðveislu gamalla báta, 308. mál.
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18. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um menntastefnu til ársins 2030 2003013SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til mennta- og
menningarmálaráðuneytisins, dags. 31. mars 2020, um drög að tillögu til
þingsályktunar um menntastefnu til ársins 2030.
Fundi var slitið kl. 14:55

Aldís Hafsteinsdóttir

Heiða Björg Hilmisdóttir

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir

Eyþór Laxdal Arnalds

Haraldur Sverrisson

Guðmundur Ari Sigurjónsson

Rakel Óskarsdóttir

Bjarni Jónsson

Kristján Þór Magnússon

Jón Björn Hákonarson
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Ásgerður Kristín Gylfadóttir

Framkvæmdastjóri

ritari
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