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Starfsáætlun stjórnar Sambands íslenskra 
sveitarfélaga

Í samræmi við góða stjórnarhætti skal stjórn sambandsins árlega skilgreina 
mikilvægustu verkefni sín, og gera starfsáætlun um störf sín. Í þessar áætlun 
fyrir árið 2020 eru sett fram þau föstu verkefni sem stjórn sambandsins mun 
taka fyrir á fundum sínum á árinu í samræmi við starfsáætlun, samþykktir 
og stefnumótun sambandsins, en einnig önnur verkefni og upplýsingagjöf 
um stöðu ýmissa verkefna sem sambandið hefur með höndum. Þetta er ekki 
tæmandi listi og getur tekið breytingum.
Á öllum fundum stjórnar er gert ráð fyrir að fjallað sé um fundargerðir 
fastanefnda sambandsins, Jónsmessunefndar og stöðu kjaramála.

31. janúar
Staðsetning: Reykjavík

Efni fundar: 
• Drög að ársreikningi sambandsins og Bakhjarls. 
• Fjárhagsáætlun sambandsins og Bakhjarls.
• Dagskrá landsþings til umræðu. Þema ákveðið.
• Endurskoðaðar samþykktir sambandsins.
• Vinnustaðagreining – spurningar kynntar.
• Drög að þjónustukönnun kynnt.
• Rætt um hugmyndir að efni í næsta Sveitarstjórnarmál sem kemur út í 

mars. 
• Kynntar niðurstöður úr samantekt á fjárhagsáætlun sveitarfélaga og 

fréttabréf um fjárhagsáætlanir A-hluta.
• Minnisblað um Policy fund CEMR 23.-24. janúar.

28. febrúar
Staðsetning: Reykjavík

Efni fundar: 
• Ársreikningur sambandsins og Bakhjarls sambandsins. 
• Endanleg dagskrá landsþings til kynningar.
• Staðgreiðsluuppgjör sveitarfélaga til kynningar. 



3

26. mars – Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga

Staðsetning: Reykjavík 

27. mars
Staðsetning: Reykjavík

Efni fundar: 
• Fyrstu hugmyndir ræddar um erindi á fjármálaráðstefnu.
• Niðurstöður vinnustaðagreiningar kynntar.
• Rætt um hugmyndir að efni í næsta Sveitarstjórnarmál sem kemur út í 

júní. 
• Drög að samkomulagi ríkis og sveitarfélaga á grundvelli laga um opinber 

fjármál.
• Minnisblað um Sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins 17.-19. mars.

30. apríl
Staðsetning: Fjarfundur

Efni fundar: 
• Niðurstöður þjónustukönnunar kynntar.
• Fundargerð landsþings lögð fram til kynningar.
• Umsögn um fjármálaáætlun.

20. maí
Staðsetning: Reykjavík

Efni fundar: 
• Kynna viðmiðunarlaunatöflu um laun kjörinna fulltrúa.
• Upplýsingar um álagðan fasteignaskatt kynntar.
• Minnisblað um Allsherjarþing CEMR 6.-8. maí og fund í Policy nefnd.
• Minnisblað um fund í tengiliðahópi norrænu sveitarfélagasambandanna 

14.-15. maí um lýðræðis- og stjórnunarmál.

12. júní
Staðsetning: Óljóst vegna 75 ára afmæli sambandsins

Efni fundar: 
• Kynning á drögum að dagskrá fjármálaráðstefnu.
• Rætt um hugmyndir að efni í næsta Sveitarstjórnarmál sem kemur út í 

október. 
• Kynna nýja vefsíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
• Forsendur um fjárhagáætlanagerð 2021-2024 kynntar.
• Fréttabréf um niðurstöður ársreikninga 2019 kynnt.
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28.-29. ágúst – Stjórnarfundur og vinnufundur
Staðsetning: Óákveðið

Efni fundar: 
• Dagskrá fjármálaráðstefnu lögð fram til kynningar.
• Minnisblað um fund EES EFTA sveitarstjórnarvettvangs 18.-19. júní.
• Fara yfir starfsáætlun stjórnar.
• Stefnumörkun sambandsins rædd.

25. september
Staðsetning: Reykjavík

Efni fundar: fjarfundur
• Dagatal stjórnar fyrir árið 2021 kynnt.
• Kynning á sex mánaða uppgjöri stærstu sveitarfélaganna 2020. 
• Minnisblað um fjárlagafrumvarp.

1.-2. október – Fjármálaráðstefna sveitarfélaga
Staðsetning: Hilton

30. október 
Staðsetning: Reykjavík

Efni fundar: 
• Niðurstöður launagreiningar kynntar.
• Kynning á uppfærðum tölum í myndrænni framsetningu fjármálaupplýsinga 

sveitarfélaga.
• Minnisblað um haustþing Sveitarstjórnarþings Evrópuráðsins

20. nóvember 
Staðsetning: Reykjavík

Efni fundar: 
• Drög að starfsáætlun stjórnar kynnt.
• Ráðstefnumat fjármálaráðstefnu kynnt. 
• Drög að starfsáætlun sambandsins kynnt.
• Uppfærðar leiðbeiningar um fjárhagsáætlanagerð fyrir 2021-2023.
• Minnisblað um haustfund EES EFTA sveitarstjórnarvettvangsins

11. desember
Staðsetning: Reykjavík

Efni fundar: 
• Starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2021 samþykkt.
• Starfsáætlun sambandsins fyrir árið 2021 samþykkt. 
• Rætt um þema fyrir landsþing sambandsins 2021.
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Viðburðaráætlun sambandsins 2020

Febrúar
03.02 Fræðslufundur um sáttmála SÞ um réttindi fatlaðs 

fólks
17.02 Á réttu róli? Morgunverðarfundur um skólamál: 

Eftirfylgd niðurstaðna skólaþings 2019

Mars
Ódags. Umræðu- og upplýsingafundur um uppbyggingu 

húsnæðis í þágu fatlaðs fólks
06.03 Tengiliðafundur Samstarfsvettvangs sveitarfélaga um 

loftslagsmál og heimsmarkmiðin
26.03 Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga
27.03 Vinnustofa um íbúasamráð

Apríl
Ódags. Tengiliðafundur Samstarfsvettvangs sveitarfélaga um 

loftslagsmál og heimsmarkmiðin
Ódags. Námskeið um mat á stuðningsþörfum notenda
02.04 Vinnustofa í velferðartækni í samráði við 

Norðurlandaráð
03.04 Dagur stafrænnar framþróunar sveitarfélaganna
20.04 Morgunverðarfundur um skólamál: Tvöföld skólavist
27.04 Vinnustofa um skráningu upplýsinga varðandi 

þjónustu við fatlað fólk

Maí
Ódags. Ráðstefna á vegum Samstarfsvettvangs sveitarfélaga 

um loftslagsmál og heimsmarkmiðin
14.05- 
15.05

Fundur í tengiliðahópi norrænu sveitarfélagasam-
bandanna um lýðræðis- og stjórnunarmál

Júní
25.06-
26.06

Fundur á Íslandi í EES EFTA sveitarstjórnarvettvangi

Ágúst
20.08-
22.08

Norrænn framkvæmdastjórafundur á Íslandi

September
Ódags. Þjónustuhönnun innan sveitarfélaga
Ódags. Tengiliðafundur Samstarfsvettvangs sveitarfélaga um 

loftslagsmál og heimsmarkmiðin

Október
01.10-
02.10

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga

Nóvember
Ódags. Morgunverðarfundur um skólamál
Ódags. Skipulagsdagurinn
Ódags. Tengiliðafundur Samstarfsvettvangs sveitarfélaga um 

loftslagsmál og heimsmarkmiðin
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Framkvæmdastjóri 
Helstu verkefni 

Að sjá til þess að stefnumörkun landsþinga sambandsins sé framfylgt og að 
starfsemi þess sé á hverjum tíma hagað í samræmi við ákvæði samþykkta 
sambandsins og annarra mikilvægra samfélagslegra gilda.

Meginmarkmið:
• Að styrkja hlutverk sambandsins að vera sameiginlegur málsvari 

sveitarfélaganna og vinna að sameiginlegum hagsmunamálum þeirra 
gagnvart ríkisvaldinu og öðrum innlendum sem erlendum aðilum. 

• Að þjóna sveitarfélögum á sviði vinnumarkaðsmála, lögbundinna verkefna 
og á öðrum sviðum í takti við þróun og breytingar  á sveitarstjórnarstiginu.

• Að stunda góða og heiðarlega starfshætti og skilvirk og vönduð vinnubrögð.
• Undirbúa stjórnarfundi og framfylgja samþykktum stjórnar sambandsins 

og undirbúa árlega fundi og ráðstefnur á vegum sambandsins. 
• Vinna með og aðstoða formann sambandsins við að sinna hlutverki sínu.
• Taka þátt ársfundum landshlutasamtaka sveitarfélaga og öðrum fundum  

stofnana sem tengjast verkefnum sveitarfélaga og flytja erindi um málefni 
sveitarfélaga og sambandsins eftir þörfum.

• Funda með þeim fastanefndum Alþingis sem fjalla um mál er tengjast 
sveitarfélögum og kynna starf sambandsins, stefnumörkun þess og 
sveitarstjórnarstigið almennt.

• Undirbúa og framfylgja samkomulagi sambandsins og viðkomandi 
ráðuneyta um markmið um afkomu og efnahag sveitarfélaga á grundvelli 
laga um opinber fjármál.

• Taka þátt í og tryggja skilvirkt starf samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga, 
Jónsmessunefndar. 

• Koma að mótun markmiða og kjarasamningsstefnu sambandsins og taka 
þátt í kjaramálasamstarfi sveitarfélaga og ríkis.

• Vinna að eflingu sóknaráætlana og byggðamála.
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Verkefni hefst:
1. ársfj. 2.ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Gagnagrunnur vegna sameiningar sveitarfélaga. x
Verkskilgreining og undirbúningur að skipun tekjustofnanefndar. x
Gistináttaskattur til sveitarfélaga. x
Sérstök fjármögnun sameiningarframlaga frá jöfnunarsjóði. x
Endurskoðun og einföldun á regluverki jöfnunarsjóðs. x
Aðgerðaáætlun um breytingar á verkaskiptingu ríkis og 
sveitarfélaga. x

Stuðningur við aukna stafræna þjónustu sveitarfélaga. x
Fjölgun starfa á landsbyggðinni. x
Endurskilgreining á vinnuferli við gerð samkomulags á grundvelli 
LOF. x

Sviðsmyndalíkan til að meta fjárhaglega sjálfbærni sveitarfélaga. x
Fjölga umhverfis- og nýsköpunarverkefnum í sóknaráætlunum 
landshluta. x

Skýrt skráningarform og utanumhald fyrir allt kostnaðarmat 
lagafrumvarpa og reglugerðarbreytinga gagnvart fjárhag 
sveitarfélaga.

x

Rammasamningur fyrir hjúkrunarheimili og hækkun daggjalda. x
Brottfall lagaákvæða um kvaðir á sveitarfélög um útvegun lóða án 
endurgjalds. x

Breytt regluverk um húsnæðismál með áherslu á fyrstu kaupendur. x
Arðgreiðslur vatnsveitna. x
Þátttaka í Íslenska byggingavettvanginum - BVV x
Þóknun ríkisins vegna staðgreiðsluinnheimtu. x
Útfærsla urðunarskatts. x
Fundur framkvæmdastjóra norrænna sveitarfélagasambanda 
haldinn á Íslandi. x

Höfuðborgarstefna. x
  

Áhersluatriði 2020
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Rekstrar- og útgáfusvið
Helstu verkefni 

Meginhlutverk sviðsins er að sinna stoðþjónustu við yfirstjórn og önnur 
svið sambandsins, annast mannauðsmál og rekstur sambandsins og 
samstarfsstofnana þess og sjá um útgáfumál, þ. á m. vefsíðu, Sveitarstjórnarmál 
og Tíðindi.

Meginmarkmið:
• Að bæta nýtingu fjármuna sambandsins.
• Að gæta þess að fjárhagsáætlun ársins sé fylgt eða breytingar á henni 

samþykktar.
• Að ljúka gerð reikningsskila og ársreiknings sem fyrst eftir hver áramót.
• Að huga vel að þeim mannauði sem sambandið býr yfir og tryggja að 

sambandið sé fjölskylduvænn og eftirsóknarverður vinnustaður.
• Að gæta þess að upplýsingar, útgefið efni og vefsíða sambandsins mæti 

þörfum og væntingum markhópa.
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Áhersluatriði 2020

Verkefni hefst: 

Innri málefni 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Þjónustukönnun á þjónustu sambandsins x
Vinnustaðagreining x
Ferðavenjukönnun meðal starfsfólks x
Launagreining í tengslum við jafnlaunavottun x
Halda upp á 75 ára afmæli sambandsins x
Skrásetning á losun gróðurhúsalofttegunda vegna rekstur 
sambandsins x

Verkefni um kolefnisbindingu x
Möguleikar á endurhönnun á vinnurými x
Led ljós x
Tenglar fyrir rafbíla í Borgartúni 30 x
Nýr tölvuskápur og endurnýjun á netköplun í tæknirými x

 

Verkefni hefst: 

Útgáfa 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Þróa og gefa út Sveitarstjórnarmál x x x
Rafrænt kennsluefni x
Ný vefsíða sambandsins. x
Útgáfa Tíðinda og auka hlut samfélagsmiðla. x
Fræðslu-, funda- og ráðstefnuvefur sambandsins. x

Verkefni hefst: 

Skjalavarsla 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Skráning og frágangur á skjölum sem send verða send í geymslu til 
varðveislu x

Grisja, pakka og skrá eldri bókhaldsskjöl. x
Pakka og skrá skjöl frá Hafnasambandi Íslands x
Rafræn skil til Þjóðskjalasafns x
Skjalavistunaráætlun sambandsins og samstarfsstofnana x
Verklagsreglur sambandsins og samstarfsstofnana x
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Hag- og upplýsingasvið
Helstu verkefni 

Meginhlutverk hag- og upplýsingasviðs er öflun, úrvinnsla, miðlun og útgáfa á 
hagrænum upplýsingum um starfsemi sveitarfélaga til notkunar við samanburð 
milli sveitarfélaga og hagsmunagæslu fyrir þau.

Meginmarkmið: 
• Samantekt og samræming  upplýsinga úr ársreikningum og 

fjárhagsáætlunum sveitarfélaga. 
• Upplýsingamiðlun um fjármál sveitarfélaga á heimasíðu sambandsins.
• Áætlanir um  líklegar staðgreiðslutekjur sveitarfélaga á komandi 

fjárhagsári.  
• Eftirlit með uppgjöri og skilum á staðgreiðslu til sveitarfélaga. 
• Framkvæmdastjórn Samtaka orkusveitarfélaga og Samtaka 

sjávarútvegssveitarfélaga
• Úttekt á fjárhagsstöðu hafna fyrir Hafnasamband Íslands.
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Verkefni hefst: 

Almenn atriði 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Stefnumótun sviðsins m.t.t. þjónustu við sveitarfélögin x
Spálíkan fyrir tekjur sveitarfélaga, þ.m.t. jöfnunarsjóð og 
mismunandi sviðsmyndum. x

Samstarf við RSK um greiningu útsvarstekna hvers sveitarfélags skv. 
skattframtölum og staðgreiðslu x

Framsetningu fjármála sveitarfélaga á þjóðhagsgrunni (GFS) x
Samstarf við Jöfnunarsjóð sveitarfélaga um fasteignaskattsframlög, 
málefni fatlaðs fólks og grunnskóla. x

Upplýsingaveita sveitarfélaga í samráði við samstarfsaðila  og 
notendur x

Fræðsluefni um fjármál sveitarfélaga. x
Stefnumótun í málefnum aldraðs fólks.
Leita eftir norrænum samanburði  á ýmis sviðum sveitarstjórnarmál 
– sérstaklega fjárhagslegum þ.m.t. skattamálum. x

Könnun á kjörum sveitarstjórnarmanna  og viðmiðunarlaunatafla 
fyrir kjörna fulltrúa. x

Reiknilíkan um ráðstöfun fjármagns til skóla – í samráði við „Grunn“. x
Efla tölfræði um sveitarfélög og vinna með Hagstofu, Byggðastofnun 
o.fl. um mælikvarða heimsmarkmiða. x

Gjaldskrá vatnsveita. x

Verkefni hefst: 

Útgáfa og miðlun 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Netútgáfa Árbókar sveitarfélaga – verði ekki lengur gefin út á pappír x
Framsetning efnis um rekstur og fjármál sveitarfélaga á nýrri vefsíðu 
sambandsins x

Lykiltölur og myndræn  framsetning á vefnum - endurskoðun x
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Kjarasvið
Helstu verkefni

Kjarasvið hefur það meginhlutverk að upplýsa og leiðbeina sveitarfélögum 
á sviði kjaramála,  vinnumarkaðsmála og mannauðsmála. Kjarasvið annast 
kjarasamningagerð og hefur fyrirsvar í kjaramálum fyrir þau sveitarfélög sem 
veita Sambandi íslenskra sveitarfélaga umboð sitt til þess og veitir stjórnendum 
og sérfræðingum sveitarfélaga sem vinna við framkvæmd kjarasamninga, 
ráðgjöf og aðstoð við túlkun og framkvæmd allra kjarasamninga Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Kjarasvið annast samskipti og samvinnu við aðila 
vinnumarkaðarins í málefnum er varða íslenskan vinnumarkað.

Meginmarkmið:
• Sérfræðiráðgjöf og fræðsla til sveitarfélaga um kjaramál, vinnurétt 

og mannauðsstjórnun með sérstakri áherslu á upplýsingamiðlun til 
framkvæmdastjóra sveitarfélaga, mannauðsstjóra, stjórnenda stofnana 
og launafulltrúa.

• Undirbúningur kjarastefnu og samningsmarkmiða stjórnar Sambands 
íslenskra sveitarfélaga.

• Kostnaðarmat kjarasamninga.
• Gerð gagnagrunna, kjararannsókna og kostnaðargreininga.
• Þátttaka í samstarfsnefndum kjarasamninga og annarra nefnda sem 

tengjast kjaramálum sveitarfélaga. 
• Úrvinnsla bókana með kjarasamningum.
• Seta í stjórnum starfsmenntunarsjóða stéttarfélaga.
• Þátttaka í nefndar- og stjórnarstörfum í tengslum við kjaramál og önnur 

mál er varða íslenskan vinnumarkað.
• Samvinna við Reykjavíkurborg um rekstur starfsmatskerfisins SAMSTARFS 

og Verkefnastofu starfsmats.
• Samstarf við Hagstofu Íslands.
• Norrænt samstarf um kjaramál, vinnurétt og kjaramál kennara.
• Vöktun vinnumarkaðslöggjafar ESB.
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Verkefni hefst: 

Kjaraviðræður 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Kjarasamningar við stéttarfélög innan BSRB. x
Kjarasamningar við stéttarfélög innan ASÍ. x
Kjarasamningar við stéttarfélög innan BHM. x
Kjarasamningar við stéttarfélög utan bandalaga. x
Kjarasamningar við stéttarfélög innan KÍ. x
Kynningafundir víðs vegar um landið til að kynna  nýja 
kjarasamninga. x

  

Verkefni hefst: 

Stytting vinnuvikunnar 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Innleiðing á styttingu vinnuvikunnar. Ráðgjöf og leiðbeiningar til 
sveitarfélaga ásamt þátttöku í starfi innleiðingarhóps samningsaðila. x

Endurskoðun á fyrirkomulagi vaktavinnu í umhverfi styttrar 
vinnuviku. x

Ráðgjöf og leiðbeiningar til sveitarfélaga vegna styttrar vinnuviku 
ásamt þátttöku í starfi innleiðingarhóps og vaktavinnuhóps 
samningsaðila.

x

   

 

Verkefni hefst:

Önnur verkefni 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Jöfnun launa milli markaða. x
Launaþróunartrygging. x
Starfshópur um launajafnrétti og vinnumarkað, heildarendurskoðun 
jafnréttislaga. x

Veikindakafli kjarasamninga - endurskoðun x
Vinnuverndarkafli kjarasamninga - endurskoðun x
Fræðslukafli kjarasamninga er varðar iðnaðarmenn - endurskoðun x
Úrvinnsla annarra bókana með kjarasamningum. x
Regluleg endurskoðun starfsmatskerfisins. x
Gæðaúttekt á starfsmatskerfinu. x
Stefnumótun starfsmatsins til næstu ára. x
Nefnd til að sporna gegn brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði. x
Nefnd til að bregðast við athugasemdum GRECO varðandi skipan 
dómara í Félagsdóm. x
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Þróunar- og alþjóðasvið
Helstu verkefni

Þróunar- og alþjóðasvið hefur það meginhlutverk að vinna að framþróun 
og nýsköpun í stjórnsýslu og þjónustu íslenskra sveitarfélaga, sérstaklega 
í lýðræðismálum, byggða- og atvinnuþróunarmálum, mannréttinda- og 
jafnréttismálum og stafrænum málum. Sviðið hefur umsjón með erlendum 
samskiptum sambandsins og gætir hagsmuna íslenskra sveitarfélaga í EES-
samstarfinu og gagnvart ESB og miðlar upplýsingum um þau mál. Einnig stuðlar 
það að því að sveitarstjórnarmenn verði hæfari til að takast á við verkefni 
sveitarfélaga í síbreytilegu umhverfi.

Meginmarkmið:
• Að sveitarfélög séu upplýst um nýjungar í stjórnsýslu og þjónustu 

íslenskra og erlendra sveitarfélaga og nýti sér tækifæri til framþróunar og 
nýsköpunar.

• Að sveitarstjórnarmenn eigi kost á fræðslu sem er sniðin að þörfum þeirra.
• Að sveitarfélög séu upplýst um tækifæri sín og skyldur samkvæmt EES-

samningnum.
• Að tekið sé tillit til sjónarmiða íslenskra sveitarfélaga á vettvangi EES og 

ESB. 
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Áhersluatriði 2020

Verkefni hefst: 

Nýsköpunar- og þróunarmál 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Nýsköpunardagur  í samstarfi við fjármálaráðuneytið x
Nýsköpunarmót í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð x
Greina aðkomu sveitarfélaga að stefnu um Nýsköpunarlandið Ísland x
Skoða hugsanlega viðburði um nýjar áherslur í skipulagsmálum í 
samstarfi við Skipulagsstofnun, Reykjavíkurborg og Jafnréttisstofu. x

Styðja við innleiðingu heimsmarkmiða í heimabyggð x
 

Verkefni hefst: 

Stafræn mál 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Kynningar, fræðsla og ráðstefna vegna stafrænnar framþróunar x
Stefnumörkun um stafræna framþróun sveitarfélaga x
Greining á tæknilegum grunninnviðum og þroskastigi sveitarfélaga 
gagnvart stafrænni framþróun x

Greining og forgangsröðun stafrænna verkefna x
Ráðgjafarráð um stafræna framþróun stofnað sem og 
samstarfshópar sveitarfélaga um stafræn þróunarverkefni. x

Efnisgerð og framsetning vefsíðu um stafræna framþróun og yfirlit 
yfir stafrænar lausnir sveitarfélaga. x

Verkefni hefst: 

Lýðræðismál 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Þróun nýrra námskeiða fyrir sveitarstjórnarmenn kjörtímabilið 
2022-2026 í samvinnu við innanhúshóp. x

Síðasta vinnustofa íbúasamráðsverkefnis og miðlun lærdóms til 
sveitarfélaga x

Samstarf við sveitarstjórnarráðuneytið, í samræmi við umleitun 
Reykjavíkurborgar, til að fara yfir reynslu af verkefnum undanfarinna 
kosninga til að efla kosningaþátttöku, í ljósi álits Persónuverndar.

x

Viðhorfskönnun meðal kjörinna fulltrúa í tengslum við framkvæmd 
aðgerðar 8 í þált., í samvinnu við Reykjavíkurborg, Rannsóknasetur 
um sveitarstjórnarmál og sveitarstjórnarráðuneytið.

x

Framkvæmd  aðgerðar 9. í þált um lýðræðislegan vettvang. x
Skipuleggja fund stjórnar sambandsins með fulltrúum 
ungmennaráða sveitarfélaga
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Verkefni hefst: 

Mannréttinda- og jafnréttismál 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Undirbúningur framkvæmdaáætlunar í málefnum innflytjenda 
2020-2024 á vettvangi innflytjendaráðs. x

Tengsl við fjölmenningarfulltrúa sveitarfélaga og skipuleggja 
samráðsviðburð um stöðu innflytjendamála sveitarfélaga. x

Uppfæra "Jafnréttismál eru sveitarstjórnarmál" í samvinnu við 
Jafnréttisstofu. x

Verkefni hefst:

EES mál og önnur erlend samskipti 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Þátttaka sveitarfélaga í samstarfverkefnum með tilstyrk EES-
uppbyggingarsjóðsins. x

Átak til að kynna tækifæri sveitarfélaga í EES-áætlunum þegar 
samningar um EES-aðkomu liggja fyrir. x

Vinna að því að LIFE og Rights & Values áætlanirnar verði 
aðgengilegar fyrir íslenska aðila. x

Styrkja EES-samstarfstengsl við ríkið í gegnum UTR og/eða EES 
stýrihóp forsætisráðuneytisins. x

Fundur í EES EFTA sveitarstjórnarvettvanginum á Íslandi x
Fundur lýðræðishóps norrænu sveitarfélagasambandanna á Íslandi x
Skoða möguleika á námsferð fyrir sveitarstjórnarmenn til Noregs til 
að kynna sér sameiningar sveitarfélaga
Skoða möguleika á námsferð fyrir sveitarstjórnarmenn til Noregs til 
að kynna sér sameiningar sveitarfélaga

   

Þróunar- og alþjóðasvið frh.
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Lögfræði- og velferðarsvið
Helstu verkefni

Meginhlutverk lögfræði- og velferðarsviðs er að gæta hagsmuna sveitarfélaga 
við undirbúning og setningu löggjafar og stjórnvaldsfyrirmæla sem snerta 
sveitarstjórnarstigið og vinna að stefnumótun og þróunarverkefnum á sviði 
skólamála, félagsþjónustu og umhverfismála. Einnig veita lögfræðingar og sviðsins 
stoðþjónustu fyrir önnur svið og samstarfsstofnanir sambandsins jafnframt því að 
veita sveitarfélögum almenna ráðgjöf. 

Meginmarkmið:
• Þátttaka í stefnumótun um starfsemi og starfsumhverfi sveitarfélaga.
• Samskipti við Alþingi, ráðuneyti og aðrar stofnanir til að gæta hagsmuna 

sveitarfélaga. 
• Gæta hagsmuna sveitarfélaga með öflugum og skilvirkum hætti og standa vörð 

um sjálfsstjórnarrétt þeirra. 
• Stuðla að því að verkefnaskipting milli ríkis og sveitarfélaga sé í senn eðlileg og 

sanngjörn með tilliti til ábyrgðar á faglegum og fjárhagslegum þáttum. Sérstök 
áhersla er lögð á að tryggja þessa þætti við undirbúning löggjafar og við setningu 
reglugerða.

• Þátttaka í fjölmörgum nefndum og starfshópum er varða hagsmuni sveitarfélaga 
ásamt samskiptum við fulltrúa sambandsins í nefndum og ráðum sem tengjast 
verkefnum sviðsins.

• Vinna að framkvæmd lögbundins kostnaðarmats lagafrumvarpa, tillagna að 
stjórnvaldsfyrirmælum og annarra stefnumarkandi ákvarðana af hálfu stjórnvalda 
ríkisins sem varða sveitarfélögin.

• Gerð umsagna um lagafrumvörp og önnur þingmál, drög að reglugerðum og 
öðrum stjórnvaldsfyrirmælum.

• Lögfræðileg ráðgjöf og upplýsingagjöf fyrir sveitarfélög, m.a. um innleiðingu 
nýrra laga og stjórnvaldsfyrirmæla sem snerta starfsemi sveitarfélaga.

• Umsjón með störfum fræðslumálanefndar og skólateymis sambandsins 
• Umsjón með starfi félagsþjónustunefndar og félagsþjónustuteymi sambandsins.
• Seta í stjórn Sprotasjóðs, Vonarsjóðs FG og SÍ
• Þátttaka í samráðsnefnd um skýra verk- og ábyrgðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga 

(Grábókarnefnd)
• Umsjón með samstarfsvettvangi sveitarfélaga um loftslagsmál og 

Heimsmarkmiðin.
• Umsjón með verkefnisstjórn um úrgangsmál
• Vinna að framgangi samstarfssamnings við umhverfis- og auðlindaráðuneytið 

um umhverfis- og EES-mál, m.a. um gerð svæðisáætlana í úrgangsmálum
• Aðstoða sveitarfélög við að sinna lögbundnum verkefnum á sviði úrgangsmála, 

s.s. gerð svæðisáætlana og að standast kröfur í starfsleyfum um meðhöndlun 
úrgangs.

• Umsjón með samráðshópi persónuverndarfulltrúa. 
• Utanumhald um sérfræðingahóp og fræðsla um innkaupamál sveitarfélaga. 
• Þátttaka í mótun stefnu um uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn og þróun 

ferðaþjónustu.
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Áhersluatriði lögfræði- og velferðarsviðs 2020

 

Verkefni hefst:

Almenn verkefni 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Samstarf við Ríkiskaup um þróun þjónustu við sveitarfélög. x
Samstarfsverkefni um áhættumat skýjalausna m.t.t. persónuverndar x
Gerð leiðbeininga til sveitarfélaga um framkvæmd upplýsingalaga x
Heildarendurskoðun jafnréttislaga – þátttaka í vinnuhópum x

  

Verkefni hefst: 

Fræðslumál 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Koma á reglulegum samráðsfundum með mennta- og 
menningarmálaráðherra x

Kennararáð x
Fylgja eftir tillögum starfshóps um fyrirkomulag samræmdra prófa x
Samvinna milli ríkis, sveitarfélaga með áherslu á snemmtæka 
íhlutun. x

Skipulag leikskólakennaranáms x
Starfshópur um styrkingu leikskólastigsins x
Stýrihópur um menntun fyrir alla. x
Aðgerðir til að bregðast við niðurstöðum PISA og TALIS 2018 x
Íslensku menntaverðlaunin x
Úrbætur í skólagöngu barna með íslensku sem annað tungumál. x
Aukin nýliðun kennara og starfsfólks með viðeigandi menntun í 
skólum og frístundastarfi. x

Leiðbeiningar um leyfisbréf kennara og ráðningu í kennarastörf. x
Þróun kennaranáms, skipulag starfsnámsárs og starfsþróun kennara 
og stjórnenda. x

Viðræður við ríkið um fjármögnun leikskóladvalar að fæðingarorlofi 
loknu. x

Morgunverðarfundir um skólamál x x
Endurskoðun 16. kafla aðalnámskrár grunnskóla x
Fræðslufundir um land allt vegna innleiðingar nýrra laga um 
menntun, hæfni og ráðningu nr. 95/2019 x
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Verkefni hefst: 

Félagsþjónusta- og húsnæðismál 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Endurskoðun á fyrirkomulagi barnaverndar og þjónustu við börn x
Eftirfylgni við innleiðingu á SIS-mati x
Úrbætur í málefnum geðfatlaðra x
Heildarendurskoðun á lagaramma um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga x
Heildstæð og markviss stefna um skipulag og þróun 
öldrunarþjónustu x

Framþróun í nýtingu velferðartækni x
Frekari framþróun í þjónustu við fatlað fólk, málefni stórra 
rekstraraðila o.fl. x

Samstarf við Íbúðalánasjóð húsnæðis- og byggingarmál x
Innleiðing verkefna í húsnæðismálum á grundvelli lífskjarasamninga x
Framtíðarfyrirkomulag um NPA og réttindi starfsfólks í NPA þjónustu x
Einstaklingsbundnar þjónustuáætlanir fyrir fatlað fólk og 
skilgreining málstjóra í félagsþjónustu x

Heildarendurskoðun laga um fæðingarorlof x
Samræmd móttaka flóttamanna x
Samráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks x
Frumvörp um húsnæðismál x
Fundir og námskeið um þjónustu við fatlað fólk x
Frumvarp um samþættingu þjónustu við börn x
Frumvarp um Gæða- og eftirlitsstofnun í velferðarmálum x
Frumvarp um breytingar á barnaverndarlögum x
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Verkefni hefst: 

Umhverfis- og skipulagsmál 1.ársfj. 2.ársfj. 3.ársfj. 4.ársfj.

Viðbætur við landsskipulagsstefnu 2015-2026 x
Samræming og einföldun löggjafar á sviði skipulags- og 
byggingarmála x

Stefna í úrgangsmálum x
Aðgerðir gegn matarsóun x
Samstarf við FENÚR um samræmingu á flokkun úrgangs x
Aðgerðaáætlun gegn plastmengun x
Frumvarp um br. á l. um meðhöndlun úrgangs x
Frumvarp um br. á hollustuháttalögum og skráningarreglugerð x
Samskipti við Umhverfisstofnun og sveitarfélög um urðunarstaði 
o.fl. x

Frumvarp um miðhálendisþjóðgarð x
B-hluti framkvæmdaáætlunar náttúruminjaskrár x
Innleiðing verkefna til að auka þolmörk ferðaþjónustu x
Skilgreining almannaréttar í náttúruverndarlögum x
Innleiðing Heimsmarkmiðanna x
Þróun mælikvarða sem tengjast Heimsmarkmiðunum x
Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum – ýmis verkefni x
Heilarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum x
Endurskoðun á lagaumhverfi vindorkuvera x
Rýna tillögur um stefnu Íslands í orkumálum
Stuðningskerfi við fráveituframkvæmdir og forgangsröðun aðgerða x
Loftslagsstefnur sveitarfélaga – samstarf við Umhverfisstofnun o.fl. x
Greining á áhrifum reglugerðar um starfsemi slökkviliða x
Frumvarp um breytingar á lögum um fjöleignarhús x
Rafræn byggingagátt x
Vinna við strandsvæðaskipulag x
Eftirfylgd með stefnu sambandsins um samfélagsábyrgð x
Frumvarp um Þjóðgarðastofnun x

Lögfræði- og velferðarsvið frh.


