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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 2023 eru sett fram þau föstu verkefni sem 
stjórn sambandsins mun taka fyrir á fundum sínum á árinu í samræmi við starfsáætlun, samþykktir og 
stefnumörkun 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. Einnig eru fyrirliggjandi tilnefningarbréf og umsagnir kynntar. 

27. janúar
Staðsetning: Reykjavík og Teams
Efni fundar:

 Drög að ársreikningi sambandsins og Bakhjarls.
 Fjárhagsáætlun sambandsins og Bakhjarls.
 Dagskrá landsþings til umræðu og samþykktar

28. febrúar
Staðsetning: Reykjavík og Teams
Efni fundar:

 Ársreikningur sambandsins og Bakhjarls sambandsins.
 Kynntar niðurstöður úr samantekt á fjárhagsáætlun sveitarfélaga
 Staðgreiðsluuppgjör sveitarfélaga til kynningar.

30. mars
Staðsetning: Reykjavík

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

31. mars
Staðsetning: Reykjavík
Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga

28. apríl - miðvikudagur
Staðsetning: Reykjavík og Teams
Efni fundar:

 Umsögn um fjármálaáætlun.
 Fundargerð landsþings lögð fram.
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26. maí
Staðsetning: Reykjavík eða úti á landi
Efni fundar:

• Upplýsingar um álagðan fasteignaskatt kynntar.

27. júní - fimmtudagur
Staðsetning: Reykjavík eða úti á landi
Efni fundar:

• Forsendur um fjárhagáætlanagerð 2024-2027 kynntar.
• Niðurstöður ársreikninga 2022 kynntar.

28. ágúst
Staðsetning: Reykjavík eða úti á landi
Efni fundar:

• Dagskrá fjármálaráðstefnu lögð fram til kynningar.

21.-22. september
Staðsetning: Reykjavík

• Fjármálaráðstefna sveitarfélaga
• Fundur með framkvæmdastjórum og formönnum landshlutasamtaka e.h. 22. september.

29. september
Staðsetning: Reykjavík - Teams
Efni fundar: fjarfundur

 Kynning á sex mánaða uppgjöri stærstu sveitarfélaganna 2023.
 Minnisblað um fjárlagafrumvarp.

27. október
Staðsetning: Reykjavík - Teams

 Dagatal stjórnar fyrir árið 2024 kynnt.

24. nóvember
Staðsetning: Reykjavík - Teams
Efni fundar:

 Drög að starfsáætlun stjórnar kynnt.
 Ráðstefnumat fjármálaráðstefnu kynnt.

15. desember
Staðsetning: Reykjavík
Efni fundar:

 Starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2024 samþykkt.
 Starfsáætlun sambandsins fyrir árið 2024 samþykkt.
 Rætt um þema fyrir landsþing sambandsins 2024.


