Fundargerð XVII. landsþings Sambands
íslenskra sveitarfélaga 2002
Árið 2002, þann 25. september hófst landsþing Sambands íslenskra
sveitarfélaga, hið XVII. á Akureyri kl. 13:00.
1

Þingsetning
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður sambandsins, setti þingið og
bauð þingfulltrúa velkomna til þingsins. Vísað er til setningarræðu
formanns á þingskjali 7.

2

Kjör forseta þingsins
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður sambandsins, Þóra Ákadóttir,
forseti bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar.
Kosning þingritara.
Sigfríður Þorsteinsdóttir, sveitarstjóri Breiðdalshreppi, Guðmundur B.
Magnússon, oddviti Kaldrananeshreppi.
Kjörbréfanefnd.
Steinunn Valdís Óskarsdóttir, borgarfulltrúi Reykjavík, Þormóður
Haukur Ómarsson, bæjarfulltrúi Siglufjarðarkaupstaðar, Steinunn Ósk
Kolbeinsdóttir, hreppsnefndarmaður Rangárþingi eystra.
Laganefnd.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarfulltrúi Reykjavík, formaður,
Steinunn Valdís Óskarsdóttir, borgarfulltrúi Reykjavík, Jóhann Geirdal,
bæjarfulltrúi Reykjanesbæ, Óli Jón Gunnarsson, bæjarstjóri
Stykkishólmsbæ, Björgvin Sigurjónsson, oddviti Tálknafjarðarhreppi,
Magnús B. Jónsson, sveitarstjóri Höfðahreppi, Þóra Ákadóttir, forseti
bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar, Björn Hafþór Guðmundsson,
sveitarstjóri Djúpavogshrepps, Sveinn Sæland, Bláskógabyggð.

3

Ávarp félagsmálaráðherra Páls Péturssonar
Vísað er til prentaðs eintaks af ræðu ráðherra á þingskjali 8.

4

Ávarp erlendra gesta
Ejgil W. Rasmussen, formaður danska sveitarfélagasambandsins. Var
ávarp hans á íslensku.

5

Hlutverk og framtíð sveitarstjórnarstigsins
Erindi:
Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, sveitarstjóri Reykhólahrepps.
Vísað er til prentaðs eintaks af erindi Valgerðar á þingskjali 9.
Ejgil W. Rasmussen, formaður danska sveitarstjórnarsambandsins.
Vísað er til prentaðs eintaks af erindi Ejgils á þingskjali 10.
Styrmir Gunnarsson, ritstjóri Morgunblaðsins.
Vísað er til prentaðs eintaks af erindi Styrmis á þingskjali 11.

KAFFIHLÉ
6

Álit kjörbréfanefndar
Steinunn Valdís Óskarsdóttir, formaður kjörbréfanefndar gerði grein
fyrir áliti nefndarinnar. Rétt til setu eiga 178 aðalmenn frá 105
sveitarfélögum. Mættir voru 173 fulltrúar frá 99 sveitarfélögum.

7

Tillögur um breytingar á lögum sambandsins
Framsögumaður Guðmundur Bjarnason, bæjarstjóri Fjarðabyggðar
gerði grein fyrir tillögum að breytingum á lögum Sambands íslenskra
sveitarfélaga. Vísað er til tillagna á þingskjali 12.
Tillögunni var vísað til laganefndar.

8

Tillögur að breytingum á samþykktum Launanefndar sveitarfélaga
Gunnar
Rafn
Sigurbjörnsson,
sviðsstjóri
fjölskyldusviðs
Hafnarfjarðarkaupstaðar gerði grein fyrir þeim tillögum. Vísað er til
þingskjals 13.
Tillögunni var vísað til laganefndar.
Guðmundur Guðlaugsson bæjarstjóri á Siglufirði gerði grein fyrir
breytingartillögu við tillögu að breytingu á lögum sambandsins.
Breytingartillagan er á þingskjali 27.
Nokkrar umræður urðu um tillögurnar varðandi breytingarnar á
lögunum.

9

Mál sem þingfulltrúar lögðu fram
Enginn kvaddi sér hljóðs. Liðnum frestað þar til síðar.

10

Kosning sjö þingnefnda
Þingnefndir - tilnefningar eru á þingskjali 6.

Þingfundi frestað til næsta dags.
Annar þingfundur hófst kl. 13:25
11

Niðurstöður þingnefnda
1 Niðurstöður laganefndar
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson kynnti niðurstöður laganefndar á
þingskjali 29.
Ennfremur lagði Vilhjálmur fram tillögu um boðun aukaþings á
þingskjali 30.
Til máls tóku:
Guðmundur Guðlaugsson, hann dró til baka breytingartillögu á
þingskjali 27.
Hörður Guðbrandsson forseti bæjarstjórnar í Grindavík, flutti
breytingartillögu varðandi greinargerð, þingskjal 30.
Jakob Björnsson tók til máls.
Tillaga laganefndar á þingskjali 29 borin undir atkvæði og
samþykkt með megin þorra greiddra atkvæða.

Þingskjal 12 var borið undir atkvæði í heild sinni og samþykkt með
öllum greiddum atkvæðum.
Hörður Guðbrandsson dró til baka breytingartillögu sína.
Þingskjal 30 samþykkt samhljóða.
2 Niðurstaða 1. þingnefndar
Guðmundur Bjarnason bæjarstjóri Fjarðabyggðar
niðurstöður 1. þingnefndar á þingskjali 16.
Þingskjal 16 samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

kynnti

3 Niðurstaða 2. þingnefndar
Reinhard Reynisson bæjarstjóri Húsavíkurbæjar kynnti niðurstöður
2. þingnefndar á þingskjali 17.
Til máls tóku:
Kjartan Magnússon borgarfulltrúi í Reykjavík.
Hörður Guðbrandsson forseti bæjarstjórnar í Grindavík flutti
breytingartillögu við þingskjal 17 á þingskjali 26.
Valgarður Hilmarsson í stjórn sambandsins.
Stefán Jón Hafstein borgarfulltrúi í Reykjavík.
Cecil Haraldsson forseti bæjarstjórnar á Seyðisfirð.
Reinhard Reynisson tók til máls á ný.
Breytingartillaga Harðar Guðbrandssonar á þingskjali 26 borin
undir atkvæði, og var tillagan felld með meginþorra greiddra
atkvæða, gegn 14.
Tillagan á þingskjali 17 var borin undir atkvæði og samþykkt með
meginþorra greiddra atkvæða gegn 7.
4 Niðurstaða 3. þingnefndar
Jónína A. Sanders kynnti niðurstöður 3. þingnefndar á þingskjali
18.
Þingskjal 18 samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
5 Niðurstaða 4. þingnefndar
Kristján Þór Júlíusson bæjarstjóri á Akureyri kynnti niðurstöður 4.
þingnefndar á þingskjali 19.
Til máls tóku:
Björn Bjarnason borgarfulltrúi í Reykjavík flutti breytingartillögu
um að í 1. lið tillögunnar falli orðið „löggæsla“ út.
Jóhann G. Reynisson sveitarstjóri í Þingeyjarsveit.
Steinunn V. Óskarsdóttir borgarfulltrúi í Reykjavík.
Kristján Þór Júlíusson tók til máls á ný og bar fram tillögu um
orðalagsbreytingu á niðurstöðu nefndarinnar.
Guðmundur Ingi Gunnlaugsson, sveitarstjóri Rangárþings ytra.
Valgarður Hilmarsson í stjórn sambandsins.
Árni Þór Sigurðsson forseti borgarstjórnar í Reykjavík.

Lúðvík Geirsson bæjarstjóri í Hafnarfirði.
Kristján Þór Júlíusson tók til máls á ný.
Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi í Reykjavík.
Eva Sigurbjörnsdóttir, hreppsnefndarmaður í Árneshreppi.
Reinhard Reynisson, bæjarstjóri Húsavíkurbæjar.
Ásdís Halla Bragadóttir, bæjarstjóri í Garðabæ.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður sambandsins.
Jóhann G. Reynisson tók til máls á ný.
Halldóra B. Jónsdóttir, formaður bæjarráðs Hornafjarðar.
Björn Bjarnason tók til máls á ný og dró tillögu sína til baka.
Árni Þór Sigurðsson tók til máls á ný.
Kristján Þór Júlíusson tók til máls á ný.
Breytingartillaga frá Árna Þór Sigurðssyni borin undir atkvæði og
samþykkt með megin þorra greiddra atkvæða.
Viðaukatillaga frá Jóhanni G. Reynissyni borin undir atkvæði og
samþykkt með megin þorra greiddra atkvæða.
Tillaga nefndarinnar á þingskjali 19 var nú borin undir atkvæði
með áorðnum breytingum og var hún samþykkt samhljóða.
6 Niðurstaða 5. þingnefndar
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæ, kynnti niðurstöður 5.
þingnefndar á þingskjölum 20 og 31.
Til máls tóku:
Ásgerður Halldórsdóttir forseti bæjarstjórnar Seltjarnarnesi.
Ragnheiður Ríkharðsdóttir bæjarstjóri Mosfellsbæ.
Magnús Gunnarsson bæjarfulltrúi Hafnarfirði.
Halldór Halldórsson tók til máls á ný og greindi frá
orðalagsbreytingum í tillögunum.
Breytingartillaga Ásgerðar Halldórsdóttur um að fella niður hluta
setningar í 3. lið á þingskjali 20 var nú borin undir atkvæði og var
hún felld með megin þorra atkvæða.
Tillaga nefndarinnar á þingskjal 20 var borin upp og samþykkt
samhljóða.
Ályktun á þingskjali 31 var borin undir atkvæði og samþykkt
samhljóða.
Þingfundi var nú frestað til næsta dags kl. 17:00.
Þriðji þingfundur hófst kl. 10:15.
7 Niðurstaða 6. þingnefndar
Gunnar Rafn Sigurbjörnsson framsögumaður nefndarinnar gerði
grein fyrir niðurstöðu nefndarinnar á þingskjali 21.
Engar umræður urðu og niðurstaða nefndarinnar var samþykkt
samhljóða.

8 Niðurstaða 7. þingnefndar
Árni Þór Sigurðsson borgarfulltrúi, gerði grein fyrir niðurstöðu
nefndarinnar á þingskjali 22.
Til máls tóku Gunnar Eydal skrifstofustjóri borgarstjórnar. Kjartan
Magnússon borgarfulltrúi, og Sveinbjörn Eyjólfsson, oddviti
Borgarfjarðarsveitar.
Tillögurnar á þingskjali 22 voru samþykktar samhljóða.
Fundi var frestað kl. 11:07.
Fundi var fram haldið kl. 13:50.
Afgreiðsla mála:
1 Forseti tók fyrst þingskjal 23 til atkvæðagreiðslu og bar upp í heild
sinni með áorðnum breytingum. Þingskjalið var samþykkt samhljóða.
2 Því næst var tillaga á þingskjali 32 um lokaafgreiðslu á markmiðum
tekin til afgreiðslu. Tillagan var samþykkt með þorra greiddra
atkvæða gegn 8.
12

Tillögur kjörnefndar
Smári Geirsson formaður nefndarinnar gerði grein fyrir niðurstöðum
hennar. Tillaga kjörnefndar um stjórn Sambands íslenakra
sveitarfélaga, formann sambandsins, fulltrúaráð, skoðunarmenn
ársreikninga og launanefnd liggur fyrir á þingskjali 24.
Orðið var gefið laust. Til máls tók Einar Sveinbjörnsson bæjarfulltrúi
Garðabæ.
a) Launanefnd sveitarfélaga. Tillaga kjörnefndar samþykkt með þorra
greiddra atkvæða.
b) Skoðunarmenn ársreininga tveir aðalmenn og tveir til vara.
Tillaga kjörnefndar samþykkt samhljóða.
c) Kosning aðal- og varamanna í stjórn.
Tillaga kjörnefndar var samþykkt samhljóða.
d) Kosning formanns sambandsins.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson var endurkjörin formaður Sambands
íslenskra sveitarfélaga með lófataki.
e) Kosning aðal- og varamanna í fulltrúaráð.
Tillaga kjörnefndar var samþykkt samhljóða.

Dagskrá tæmd
Formaður kvaddi sér hljóðs og þakkaði það traust sem honum var sýnt með
því að kjósa hann. Hann þakkaði starfsmönnum og þingfulltrúum störfin og
fór síðan nokkrum orðum um störf sambandsins í framtíðinni.
Þingfundi var slitið kl. 14.20.
Sigfríður Þorsteinsdóttir

Guðmundur B. Magnússon

Þingskjöl:
Nr.

Heiti

1

Dagskrá

2

Skrá um kjörna fulltrúa

3

Búseta – lífsgæði – lýðræði. Umræðugrundvöllur fyrir stefnumörkun
Sambands íslenskra sveitarfélaga 2002-2006.

4

Tillaga um kjör þingforseta, ritara þingsins og skipan kjörbréfanefndar
og kjörnefndar

5

Skýrsla til landsþingsins um starfsemi sambandsins frá síðasta
landsþingi ásamt ársreikningum fyrir árin 1998-2001

6

Tillaga um skipan þingnefnda

7

Setningaræða formanns stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga

8

Ávarp félagsmálaráðherra, Páls Péturssonar

9

Erindi Jónu Valgerðar Kristjánsdóttur, sveitarstjóra Reykhólahrepps

10

Erindi Ejgil W. Rasmussen, formanns KL í Danmörku

11

Erindi Styrmis Gunnarssonar, ritstjóra Morgunblaðsins

12

Tillögur að breytingum á lögum Sambands íslenskra sveitarfélaga

13

Tillögur að breytingum á samþykktum fyrir Launanefnd sveitarfélaga

14

Fulltrúatal

15

Aðrir þátttakendur og gestir

16

Þingnefnd 1: Tillögur að meginmarkmiðum

17

Þingnefnd 2: Tillögur að meginmarkmiðum

18

Þingnefnd 3: Tillögur að meginmarkmiðum

19

Þingnefnd 4: Tillögur að meginmarkmiðum

20

Þingnefnd 5: Tillögur að meginmarkmiðum

21

Þingnefnd 6: Tillögur að meginmarkmiðum

22

Þingnefnd 7: Tillögur að meginmarkmiðum

23

Meginmarkmið Sambands íslenskra sveitarfélaga 2002-2006

24

Tillögur kjörnefndar um kjör aðal- og varamanna í stjórn
sambandsins, kjör formanns stjórnar sambandsins, kjör aðal- og
varamanna í fulltrúaráð sambandsins, kjör skoðunarmanna
ársreikninga sambandsins og kjör Launanefndar sveitarfélaga

25

Breytingartillaga við boðun aukalandsþings

26

Breytingartillaga við þingskjal 17

27

Tillaga um frestun lagabreytinga til næsta landsþings sambandsins

29

Tillögur laganefndar

30

Tillaga um boðun aukalandsþings

31

Staða fjármálalegra samskipti ríkis og sveitarfélaga

32

Tillaga til lokaafgreiðslu á meginmarkmiðum

