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EFST Á BAUGI HJÁ SAMBANDINU  

• Stefnumörkunin fyrir árin 2011 til 

2014 er leiðarljósið 

• Starfsáætlun sambandsins 2012 

byggir á henni 

• Hefðbundin verkefni á grundvelli 

samþykkta og hlutverks sambandsins 

• Ýmiss sérverkefni 

• Góð samskipti við 

innanríkisráðuneytið 
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FJÁRMÁLAREGLUR 

• Tillaga samráðsnefndar um efnahagsmál 

• Frumvarpið fékk mikla umfjöllun hjá sveitarfélögum 

• Lögin leggja línuna um fjármálareglurnar 

• Niðurstaðan: 

• Rekstrarjafnvægi, skuldahlutfall og frávik 

• Reglugerðin skilgreinir frávikin 

– Hluti lífeyrisskuldbindinga, jákvætt hreint veltufé, umtalsverð 

veitustarfsemi og leiguskuldbindingar ríkissjóðs 

• Hjálpartæki til að meta kröfur laga um                  

fjárhagslega sjálfbærni  

• Sambandið mun hafa forgöngu um endurskoðun 
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SKIPULAGS- OG SAMGÖNGUMÁL 

• Landsskipulagsstefna  

– Vinnu fer að ljúka 

– Nálægðarreglan 

– Sjálfsstjórnarréttur sveitarfélaga 

• Vegalög 

– Togstreita vegna skipulagsmála 

– Ábyrgðartilfærsla á vegum án þess að fjármagn fylgi 

– Nefnd um endurskoðun vegalaga 

• Almenningssamgöngur 

– Landhlutasamtök  

– Deilur  
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UMHVERFISMÁL 

• Úrgangsmál 
– Frumvarp til laga um meðhöndlun úrgangs 

– Landsáætlun um úrgang 

• Heilbrigðiseftirlit 

– Reynt að koma í veg fyrir flutning þess til ríkisins í hlutum eins 

og sumir eru að reyna 
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SKÓLA- OG FRÆÐSLUMÁL 

• Samstarf við skólastjóra grunnskóla um fagleg málefni  

• Framtíðarsýn í starfsemi leikskóla  

– Vöntun á fagmenntuðum starfsmönnum 

– 5 ára háskólanám of langt  

– Nemendum á fyrsta ári fækkað um 77% frá  

 2008, úr 132 í 31 

• Samstarfsverkefni um tæknimenntun 

• Tónlistarskólinn 

– Ríkið leggur 480 m.kr. á ári til framhaldsstigsins og          

miðstigs í söng og sveitarfélögin tóku á sig 230 m.kr. 

– Vöntun 100 m.kr. Ríkið bætti við 40 m.kr.  

– Finna þarf nýjan farveg fyrir þetta mál 
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FÉLAGSÞJÓNUSTA 

• Þjónusta við fatlað fólk 

– Fjölbreytt þátttaka í innleiðingarferlinu 

– Enn mikill ágreiningur um fjármagnstilfærslu 

– Ríkið hrifsaði til sín fjármagn – um 800 m.kr. 

• Þjónusta við aldrað fólk 

– Nefndir að störfum 

– Mikil vinna framundan 

– Mörg ljón á veginum, s.s. lífeyrisskuldbindingar 

– Hvaða þjónustuþætti – heilsugæsla og heimahjúkrun? 

• Fjárhagsaðstoð og atvinnuleysi 

– 3.000 einstaklingar missa bætur á árinu 2013 

– Ríki og sveitarfélög verða að bregðast sameiginlega við 
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KJARAMÁL 
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• Félag leikskólakennara 

– Launaleiðrétting  

• Félag grunnskólakennara 

– Viðræður um vinnutímakafla 

• Starfsmat 

– Mat á störfum nýrra samstarfsaðila 

• Sí- og endurmenntun  

– Endurskoðun kjarasamningskafla 

 



LÍFEYRISSKULDBINDINGAR 

• Lífeyrisskuldbindingar sveitarfélaga 

– 48 ma.kr. vegna B-deildar LSR og gömlu 

sveitarfélagalífeyrissjóðanna 

– 14 ma.kr. vegna A-deildar LSS 

– Hlutdeild í 57 ma.kr. halla A-deildar LSR 

• Mótframlag sveitarfélaga í A-deild LSS þarf að hækka 

um 4%-stig, úr 12% í 16% 

• Breyttar forsendur lífeyristökualdurs 

– Þarf að hækka úr 65 árum í a.m.k. 68 ár 
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INNLEIÐING SVEITARSTJÓRNARLAGA  

• Fyrirmynd að samþykktum 

• Leiðbeiningar um ritun fundargerða 

• Reglugerð um svigrúm til að færa til fjárheimildir 

• Reglugerð og leiðbeiningar um bókhald, 

fjárhagsáætlanir og ársreikninga 

• Endurskoðun samþykkta byggðasamlaga og annarra 

samstarfsverkefna 

• Reglugerð um söfnun undirskrifta 

• Málstefna sveitarfélaga 

• Þóknanir verði greiddar fyrir nefndarstörf á vegum 

ríkisins 
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ENDURSKOÐUN TEKJUSTOFNA 

SVEITARFÉLAGA 

• Húsnæðisbætur 

• Sérstakar húnæðisbætur eða ígildi þeirra  

• Framlag jöfnunarsjóðs til Innheimtustofnunar 

• Framlög til tónlistarfræðslu  

• Sveitarfélög fái hlutdeild í almenna hluta 

tryggingagjaldsins árið 2013 

– Nýr liður sem nemur 0,034% af stofni sem skilar um 300 m.kr. 

beinum tekjum sem bæri að verja til vinnumarkaðsaðgerða 

– Nýr liður sem nemur 0,170% sem skilar um 1,5 ma.kr. til að 

mæta síauknum kostnaði þeirra vegna fjárhagsaðstoðar 
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STEFNUMÖRKUN SAMBANDSINS UM 

TEKJUR OG ENDURGREIÐSLUR 

• Breikka og styrkja tekjustofna sveitarfélaga 

• Endurgreiðsla virðisaukaskatts - starfsemi 

sveitarfélaganna myndi ekki skattstofn fyrir ríkið 

• Ríkisvaldið beri sanngjarnan hlut í kostnaði við refa- og 

minkaveiðar 

• Sveitarfélög fái aukna hlutdeild í gjöldum af umferð í 

þéttbýli, umhverfissköttum og hlutdeild í kolefnisgjaldi 

• Sveitarfélög fái réttláta hlutdeild í skattlagningu 

fyrirtækja og arðgreiðslum til eigenda þeirra 
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STEFNUMÖRKUN SAMBANDSINS UM 

TEKJUR OG ENDURGREIÐSLUR 

• Hámarksútsvar hækki um 0,25 prósentustig árið 2013 

og aftur um 0,25 prósentustig árið 2014, eða með 

öðrum jafnverðmætum hætti, enda lækki tekjuskattur 

ríkisins samsvarandi 

• Festa varanlega sérstakt 1.200 m.kr. framlag ríkisins til 

jöfnunarsjóðs í stað aukaframlags og verja því árlega til 

illa stæðra sveitarfélaga 
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Samband íslenskra 

sveitarfélaga 



SÓKNARÁÆTLANIR LANDSHLUTA 

• Nýir tímar – nýtt verklag 

• Ákvörðunarvald heim í hérað 

• Nýtt fjármagn 2011 

 219 m.kr. 2012 og alls 462 m.kr. til 2015 

• Glænýtt fjármagn skv. fjárlagafrumvarpi 

 400 m.kr. 2013 

 400 m.kr. 2014 

 400 m.kr. 2015 

• Tökum tilboðinu  

• Missum ekki af lestinni 
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NÝSKÖPUN OG FRAMÞRÓUN Í 

STJÓRNSÝSLU OG ÞJÓNUSTU 

• Samstarf við ríkið um nýsköpunarviðurkenningar og 

þróunarverkefni 

• Aukin hagnýting rafrænnar stjórnsýslu og þjónustu 

• Aukið samstarf sveitarfélaga og ríkis um framþróun 

• Stýrihópur um rafræna stjórnsýslu og lýðræði 

• Samstarfsverkefni með fjármálaráðuneyti um átak til að 

innleiða rafræna reikninga 
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AÐILDARVIÐRÆÐUR VIÐ ESB 

• Mótun samningsafstöðu á lokastigi 

• Sambandið tekur þátt í stýrihópi um stofnanagerð og 

vinnu að gerð framkvæmdaáætlana fyrir 

byggðaþróunar- og félagsmálasjóði ESB 

• Öll undirbúningsvinna nýtist íslenskri stjórnsýslu 

• Sambandið og landshlutasamtökin þurfa að tryggja 

ákveðið forræði sveitarstjórnarstigsins 

• Byggðamálin til sveitarstjórnarráðuneytisins 
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IPA AÐSTOÐ Í BYGGÐAMÁLUM 

• 1,2 ma.kr. (8 m.EUR) verður varið til 20 þróunarverkefna 

um allt land  

• 150 m.kr. (1 m.EUR) í undirbúning stjórnkerfis 

• Möguleikar á sérfræðiaðstoð við landshlutasamtökin til 

að byggja upp þekkingu á svæðisáætlunargerð 

• Byggðastofnun mun aðstoða 
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BRUSSEL-SKRIFSTOFA SAMBANDSINS 

• Skrifstofa frá 2006 

• Hagsmunagæsla fyrir sveitarfélögin 

og þjónusta 

• Tilraunaverkefni sl. sjö ár  

• Festa skrifstofuna í sessi 

• Frá Brussel til Breiðdalshrepps  
vefupplýsingarit um helstu nýmæli hjá ESB 

og EFTA sem snerta sveitarfélög 

• Guðrún Dögg Guðmundsdóttir 

forstöðumaður 

19 



20 

KVEÐJA FRÁ STJÓRN OG  

STARFSMÖNNUM SAMBANDSINS 


