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SAMSKIPTI VIÐ NÝTT ALÞINGI 

• Bréf sent öllum þingmönnum  

– Sambandið er lögformlegur samskiptaaðili við ríki og Alþingi um 

málefni er varða sveitarstjórnarstigið 

– Sambandið, f.h. sveitarfélaga, ekki almennur hagsmunaaðili 

– Mikilvægt að styrkja tengsl og rækta góð samskipti ríkis og 

sveitarfélaga 

– Sambandið reiðubúið til að veita allar þær upplýsingar sem 

óskað er eftir 

– Helstu áherslur skv. stefnumörkun  

– Þingmenn hafi hliðsjón af þeim í störfum sínum  
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MINNISBLAÐ  
GREINING Á STEFNU RÍKISSTJÓRNARINNAR 

• Samsvörun stefnumörkunar sambandsins og 

stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar 

• Fræðslumál 

• Aðrar tilvísanir í sveitarfélög 

• Ekki tæmandi upptalning 
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STEFNA RÍKISSTJÓRNARINNAR 
SAMSVÖRUN VIÐ STEFNUMÖRKUN SAMBANDSINS 

• Styrking sveitarstjórnarstigsins og flutningur verkefna 

• Sérstakar landshlutaáætlanir og forgangsröðun 

verkefna heima í héraði 

• Rafræn stjórnsýsla og hagnýting upplýsingatækninnar 

• Gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu um land allt 
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FRÆÐSLUMÁL 

• Stytting námstíma til loka framhaldsnáms 

• 10 punkta samkomulagið!!  

• Fjölbreytileiki í skólastarfi 

• Auka verk- og tækninám – GERT-verkefnið 

• Náms- og starfsfræðsla 

• Félagsfærni og vinna gegn einelti 
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ÖNNUR MIKILVÆG SAMEIGINLEG MÁL 

• Lágmarksútsvar 

• Fiskveiðistjórnunarkerfið 

• Umhverfismál 

• Aðgengi að opinberum gögnum 

• Aukin framleiðni í opinberri þjónustu 

• Endurskoðun skattkerfisins 

• Gjaldtaka á ferðamannastöðum 

• Erfiðleikar einstakra byggða 

• Rammaáætlun 
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SAMSKIPTI VIÐ NÝJA RÍKISSTJÓRN 

• Bréf sent öllum ráðherrum með greiningu á stefnunni 

m.t.t. stefnumörkunar sambandsins 

• Fundað með nokkrum ráðherrum 

– Innanríkisráðherra 

– Mennta- og menningarmálaráðherra 

– Atvinnumála- og umhverfisráðherra 

– Fjármálaráðherra 

– Fleiri fundir á döfinni 

• Stefnt að fundum með nefndum Alþingis 
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ÞAÐ SEM VANTAR Í 

STEFNUYFIRLÝSINGUNA  

• Breikkun og styrking tekjustofna sveitarfélaga 

– Hlutdeild í umferðarsköttum 

– Hlutdeild í sköttum af ferðaþjónustu 

– Hlutdeild í skattlagningu fyrirtækja og arðgreiðslum til eigenda 

þeirra 

– Hlutdeild í almenna hluta tryggingagjaldsins 

– Aukaframlög jöfnunarsjóðs 
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BRÝN VERKEFNI SEM UNNIÐ ER AÐ 

• Mat á kostnaði við þjónustu við fatlað fólk 

– Greiðsla vegna janúar 2011 

– Samkomulag um óbreytt útsvar 1,2% og beingreiðslur árið 2014 

• Tónlistarskólamálið 

• Byggðamálin sameiginleg á einum stað í Stjórnarráðinu 

• Endurskoðun vegalaga 

• Undirbúningur kjaraviðræðna 

• Bregðast hart við standi til að ganga á tekjur 

sveitarfélaga í fjárlögum 2014 – Hagræðingarhópur? 

• Skjalavarsla sveitarfélaga 
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FRUMVARP TIL LAGA UM  

OPINBER FJÁRMÁL 

• Að stuðla að góðri hagstjórn og styrkri og ábyrgri stjórn 

á fjármálum hins opinbera 

• Að vinna sameiginlega að heildstæðri stefnumörkun um 

opinber fjármál 

• Að auka skilning á tekjuþörf og útgjaldaáformum beggja 

stjórnsýslustiganna m.t.t. þjónustuábyrgðar þeirra skv. 

lögum 

• Hvernig fjármagna megi opinbera þjónustu í sátt milli 

beggja aðila hins opinbera – ríkis og sveitarfélaga 
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• Lífeyrisskuldbindingar sveitarfélaga 

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

sveitarfélagalífeyrissjóðanna 

– 18 ma.kr. vegna A-deildar LSS 

– Hlutdeild í 61 ma.kr. halla A-deildar LSR 

• Mótframlag sveitarfélaga í A-deild LSS þarf að hækka 

um 4%-stig, úr 12% í 16%  

og/eða 

• Breyttar forsendur lífeyristökualdurs 

– Þarf að hækka úr 65 árum í a.m.k. 67 ár 

LÍFEYRISSKULDBINDINGAR 
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NÝKJÖRIÐ ALÞINGI 
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SVEITARSTJÓRNARMENN Á ÞINGI 
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FYRRUM STJÓRNARMENN Á ALÞINGI 
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INNANRÍKISRÁÐHERRANN VAR 

SVEITARSTJÓRNARMAÐUR 

15 



TÍÐINDI SAMBANDSINS 
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KVEÐJA FRÁ STJÓRN OG  

STARFSMÖNNUM SAMBANDSINS 


