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Fylgiskjal.

Yfirlit yfir helstu lögákveðnu verkefni sveitarfélaga.
Málefni
Félagsmál
Aðstoð við erlenda ríkisborgara
Barnaverndarmál
Félagsleg aðstoð
Félagsleg heimaþjónusta
Félagsleg ráðgjöf
Félagsþjónusta sveitarfélaga
Forsjármál barna, upplýsingagjöf
Lögræðissviptingarmál
Málefni aldraðra
Málefni fatlaðra
Húsnæðismál o.fl.
Brunatryggingar
Eignaskiptayfirlýsingar
Fasteignamat, öflun grunnupplýsinga
Félagslegt húsnæði
Húsaleigubætur
Húsfriðunarsjóður
Úttekt leiguhúsnæðis o.fl.
Fræðslu- og menningarmál
Bókasöfn
Bygging framhaldsskóla
Félagsheimili, bygging
Bygging og rekstur grunnskóla
Leiklistarmál
Leikskólar
Listamannalaun
Minjasöfn
Ráðning kennara, skólastjóra o.fl.

Tónlistarskólar
Öryggis- og löggæslumál
Almannavarnir (að hluta)
Brunavarnir og brunamál, þar á meðal
slökkvilið
Lögreglusamþykktir, samning frumvarps
Samstarfsnefnd um málefni lögreglu
Samræmd neyðarsímsvörun
Sjóvarnir

Lög nr.
15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991
III. kafli + 87. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002
Lög um félagslega aðstoð, nr. 118/1993
VII. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991
V. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991
Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991
V. kafli barnalaga, nr. 76/2003
II. kafli lögræðislaga, nr. 71/1997
Lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999
Lög um málefni fatlaðra, nr. 59/1992
7. mgr. 2. gr. og 3. mgr. 3. gr. laga um brunatryggingar, nr.
48/1994
16. gr. laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994
13.–19. gr. laga um skráningu og mat fasteigna, nr. 6/2001
5., 6. og 38. gr. + IV. kafli laga um húsnæðismál, nr. 44/1998,
XII. kafli laga nr. 40/1991
2. gr. laga um húsaleigubætur, nr. 138/1997
7. gr. og III. kafli laga um húsafriðun, nr. 104/2001
69. gr. húsaleigulaga, nr. 36/1994
2. mgr. 1. gr. laga um almenningsbókasöfn, nr. 36/1997
XII. kafli laga nr. 80/1996, um framhaldsskóla
2. gr. laga nr. 107/1970, um félagsheimili
1. og 18. gr. laga um grunnskóla, nr. 66/1995
15. gr. leiklistarlaga, nr. 138/1998
IV. kafli laga um leikskóla, nr. 78/1994
11. gr. laga nr. 35/1991, um listamannalaun
Þjóðminjalög, nr. 107/2001, safnalög, nr. 106/2001
6. gr. laga nr. 86/1998, um lögverndun á starfsheiti og
starfsréttindum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og
skólastjóra, lög nr. 72/1996, um réttindi og skyldur kennara og
skólastjórnenda grunnskóla
2. og 7. gr. laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla,
nr. 75/1985
7.–9., 27. og 29. gr. lög um almannavarnir, nr. 94/1962
10. gr. laga um brunavarnir, nr. 75/2000
4. gr. laga um lögreglusamþykktir, nr. 36/1988
12. gr, laga um lögreglu, nr. 90/1996
4. gr. laga um samræmda neyðarsímsvörun, nr. 25/1995
7. gr. laga nr. 28/1997, um sjóvarnir
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Málefni
Lög nr.
Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum 3., 4. og 9.–11. gr. laga nr. 49/1997, um varnir gegn snjóflóðum
og skriðuföllum
Umhverfismál, dýrahald o.fl.
Bann/takmörkun gæludýra- og
V. kafli laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998
húsdýrahalds
Byggingareftirlit
3. gr. skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997
Dýravernd
4. og 18. gr. laga um dýravernd, nr. 15/1994
Eftirlit með búfjárhaldi og forðagæslu
Lög um búfjárhald, forðagæslu o.fl., nr. 103/2002
Fjallskil
2. gr. laga um afréttamálefni, fjallskil o.fl., nr. 6/1986
Fjarlæging girðinga af eyðijörðum
12. gr. girðingarlaga, nr. 135/2001
Framkvæmd umhverfismats
B-liður 3. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000
Gatnagerð
1. og 2. mgr. 6. gr. laga um gatnagerðargjald, nr. 17/1996
Heilbrigðiseftirlit
II. kafli laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998
Holræsamál (nýbygging og viðhald)
X. kafli vatnalaga, nr. 15/1923, V. kafli laga nr. 7/1998
Meindýraeyðing, dýraeftirlit
VI. kafli laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og
villtum spendýrum, nr. 64/1994
Mengunarvarnir
18. gr. laga um varnir gegn mengun sjávar, nr. 32/1986
Náttúrustofur
II. kafli laga um Náttúrufræðistofnun og náttúrustofur, nr.
60/1992
Skipulagsmál
2. mgr. 3. gr. skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997
Spilliefni
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998
Söfnun og meðferð úrgangs og skolps
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998
Varnarlínur vegna búfjársjúkdóma
Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, nr. 25/1993
Ýmis verkefni á sviði náttúruverndar
Lög um náttúruvernd, nr. 44/1999
Kosningar
Alþingiskosningar
Lög nr. 24/2000
Forsetakosningar
Lög nr. 24/2000, sbr. lög nr. 36/1945
Sveitarstjórnarkosningar
Lög nr. 5/1998
Samgöngumál
Almenningssamgöngur
Lög um skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum, nr.
13/1999
Hafnir
Hafnalög, nr. 23/1994
Lagning og viðhald vega
5. og 29. gr. vegalaga, nr. 45/1994
Leigubifreiðar
2. gr. laga um leigubifreiðar, nr. 134/2001
Samstarf um skipulag ferðamála
Lög um skipulag ferðamála, nr. 117/1994
Umferð í þéttbýli
Umferðarlög, nr. 50/1987
Orkumál og veitustofnanir
Hitaveitur
Orkulög, nr. 58/1967
Rafmagnsveitur
Orkulög, nr. 58/1967
Vatnsveitur
1. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga, nr. 32/2004
Íþrótta- og æskulýðsmál
Íþróttamálefni, bygging íþróttahúsa o.fl. Íþróttalög, nr. 64/1998
Málefni barna og ungmenna
VIII. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991
Þjónusta við unglinga
IX. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991
Æskulýðsmál
Lög um æskulýðsmál, nr. 24/1970
Heilbrigðismál
Aðstoð við áfengissjúka og
XIII. kafli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991
vímugjafavarnir
Almennar sóttvarnaráðstafanir
Sóttvarnalög, nr. 19/1997
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Málefni
Bygging heilsugæslu og sjúkrastofnana
Leyfi til tóbakssölu
Stjórn heilsugæslustöðva
Aðrar skyldur sveitarfélaga
Aðstoð vegna eigendaskipta að bújörðum
Ábúðarlög, ýmsar skyldur
Bjargráðasjóður
EES-reglur
Húsmæðraorlof
Jafnréttismál
Jarðalög, ýmsar skyldur
Kirkjugarðar, ókeypis lóðir og þjónusta
Kirkjur, ókeypis lóðir og ekkert
gatnagerðargjald
Nýting þjóðlendna
Samstarf við önnur sveitarfélög
Skráning aðsetursskipta
Svæðisvinnumiðlanir
Útgáfa vínveitingaleyfa
Stjórnsýsla sveitarfélaga
Álagning og innheimta opinberra gjalda
Bygging og rekstur mannvirkja
sveitarfélags
Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda
Gerð framkvæmdaáætlana
Útboð opinberra framkvæmda og
innkaupa
Héraðsskjalasöfn
Málsmeðferð
Skráning og meðferð persónuupplýsinga

Lög nr.
Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990
Lög um tóbaksvarnir, nr. 74/1984
Lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990
Lög um Jarðasjóð, nr. 34/1992
Ábúðarlög, nr. 64/1976
Lög um Bjargráðasjóð, nr. 146/1995
Lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993
Lög um orlof húsmæðra, nr. 53/1972
Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 96/2000
Jarðalög, nr. 65/1976
Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, nr. 36/1993
Lög um Kristnisjóð, nr. 35/1970
Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna
og afrétta, nr. 58/1998
Sveitarstjórnarlög, nr. 45/1998
Lög um tilkynningar aðsetursskipta, nr. 73/1952, lög nr.
54/1962
Lög um vinnumarkaðsaðgerðir, nr. 13/1997
Áfengislög, nr. 75/1998
Lög um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, sérlög
Sveitarstjórnarlög, nr. 45/1998
Lög um endurgreiðslu oftekinna skatta, nr. 29/1995
Lög um opinberar framkvæmdir, nr. 63/1970
Lög um opinber innkaup, nr. 94/2001
Lög um Þjóðskjalasafn Íslands, nr. 66/1985
Stjórnsýslulög, nr. 37/1993
Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr.
77/2000
Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna, nr. 94/1986, o.fl.

Starfsmannamál, kjarasamningar,
eftirlaun
Trygging mannvirkja í eigu sveitarfélags Lög um Viðlagatryggingu Íslands, nr. 55/1992
Upplýsingagjöf
Upplýsingalög, nr. 50/1996

Listi sem þessi verður aldrei tæmandi. Áhersla er lögð á verkefni sem valda sveitarsjóðum
fjárútlátum.

