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Sveitarstjórnarkosningar 2018

• Kosningaþátttakan frá 1950 var á bilinu 

82-88%.

• Versnandi þátttaka árin 2006-2014:
❑ 2006: 78%

❑ 2010: 72%

❑ 2014: 66,5% - Botninn?

❑ 2018: 67,6% 

Batnandi staða kvenna.
❑ 47,2 % kjörinna fulltrúa eru konur.

• Endurnýjunarhlutfall í 

sveitarstjórnum:

➢ 57% 2010

➢ 54% 2014

➢ 58% 2018



Sveitarstjórnarkosningar - þróunin



Skipurit sambandsins

Stjórn

11 fulltrúar

Landsþing
154 fulltrúar

Framkvæmdastjóri

Hag- og 

upplýsingasvið

3 starfsmenn

Lögfræði- og 

velferðarsvið

9 starfsmenn

Kjarasvið

6 starfsmenn

Þróunar- og 

alþjóðasvið

2 starfsmenn

Rekstrar- og 

útgáfusvið

8 starfsmenn

Hafnasamband Íslands
Samtök orkusveitarfélaga

Samtök sveitarfélaga á köldum svæðum
Samtök sjávarútvegssveitarfélaga

Brussel-skrifstofa í

CEMR-húsinu

Samtök sveitarfélaga og 

héraða í Evrópu



Ný stjórn sambandsins –Aldís formaður



Samráðið við ríkið

• Jónsmessunefnd – nefnd sem leysa á úr ágreiningsefnum og styðja við framþróun og góð samskipti.

❑ Fulltrúar sambandsins eru formaður, framkvæmdastjóri og borgarstjóri.

❑ Fulltrúar ríkisins eru ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytis, ráðuneytisstjóri og skrifstofustjóri     

sveitarstjórnarmála í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti.

• Árlegt samkomulag á grundvelli laga um opinber fjármál.



Árangur hagsmunagæslu - dæmi

• Ríkið tók á sig 24 ma.kr. halla sem sveitarfélögin báru ábyrgð á í A-deild LSR.

• Sveitarfélögin bera áfram ábyrgð á 38,3 ma.kr. halla vegna A-deildar Brúar.

• Ríkið tók á sig um 6,0 ma.kr. lífeyrisskuldbindingar hjúkrunarheimila 

sveitarfélaga í B-deildum LSR og Brúar.

• Árleg hækkun daggjalda til hjúkrunarheimila nemur 1,5 ma.kr.



Kjarasamningar

• Fullnaðarumboð sambandsins til 

kjarasamningsgerðar við 64 stéttarfélög.

• Gildandi kjarasamningar eru 66 við:
❑ ASÍ  22 félög 

❑ BSRB  20 félög

❑ BHM 12 félög

❑ KÍ 5 félög 

❑ Utan bandalaga 5 félög:

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 

Félag skipstjórnarmanna 

Verkfræðingafélag Íslands

Stéttarfélag byggingafræðinga 

Verkstjórasamband Íslands

• Kjarasvið sambandsins mun funda um allt 

land til undirbúnings næstu kjaraviðræðum.



Hagvöxtur á Íslandi árin 2000-2023
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Afkoma A-hluta sveitarsjóða 2002-2017
Hlutfall af tekjum

Samningur við ráðgjafarfyrirtækið Analytica um mat á 

fjárhagslegri sjálfbærni sveitarfélaga
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Skuldir og skuldbindingar sveitarfélaga
Hlutfall af tekjum árin 2002-2017
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Skuldir hins opinbera á Íslandi
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Fjármál sveitarfélaga á Norðurlandi vestra

samanborið við landið allt 2012-2017 (A-hluti)
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Skuldahlutfall sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 2017
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Skuldir og skuldbindingar sveitarfélaga á 

Norðurlandi vestra 2017
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Veltufé frá rekstri hjá sveitarfélögum á 

Norðurlandi vestra 2017
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Ný byggðaáætlun

• Framtíðarsýnin „... öflug sveitarfélög, sem geta annast staðbundin 

verkefni, veita íbúum hagkvæma og góða þjónustu og leiða 

nærsamfélagið til framtíðar. 

• Mjög góð samvinna við sambandið við undirbúning og þróun málsins.

• Sambandið, landshlutasamtök og sveitarfélögin hafa stórt hlutverk.

• Tengsl sóknaráætlana og byggðaáætlunar mikil.

• Ljósleiðaravæðing í fullum gangi – talið eitt mikilvægasta byggðamálið.

❑ Úr umsögn sambandsins:

„... álit sambandsins að hér sé án efa komin fram metnaðarfyllsta tillaga að byggðaáætlun 

sem lögð hefur verið fyrir Alþingi til afgreiðslu. Sambandið bindur miklar vonir við að þessar 

tillögur verði að veruleika ...“ 



Þjónustukort

• Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar. 

❑ Gerð þjónustukorts sem sýni aðgengi landsmanna að allri almennri þjónustu hins 
opinbera og einkaaðila til að bæta yfirsýn. 

• Forsenda þess að vel takist til.

❑ Sveitarfélögin verði virkir þátttakendur við  

miðlun þeirra upplýsinga sem þau búa yfir og 

nauðsynlegt er talið að verði hluti þessa verkefnis. 

• Byggðastofnun annast verkið.

❑ Mikið samráð við sambandið. 

• Vandað þjónustukort er allra hagur! 

Heilbrigðisþjónusta og menntastofnanir 

http://thjonustukort.is/



Stærsta áskorun sem er framundan

• Flestir kjarasamningar renna út á fyrri hluta næsta árs.

• Miklar breytingar hafa átt sér stað í forystuliði stéttarfélaga.

• Kröfugerð stéttarfélaga hefur komið fram að hluta.

• Hótanir um verkfallsaðgerðir.

• Hagkerfið stendur veikt gagnvart miklum launahækkunum.

• Stöðugleika hagkerfisins er ógnað.

• Sterkt gengi ísl. kr. er farið að hafa verulega neikvæði áhrif á ferðaþjónustu og 
útflutning.

• Mun hagvaxtarskeiðinu ljúka, gengið veikjast og verðbólgan blossa upp?

• Hætta er á að fjárhagsstaða sveitarfélaga veikist.

• Þurfa sveitarstjórnarmenn að setja upp slíka sviðsmynd við gerð næstu 
fjárhagsáætlunar?



Brýn verkefni sambandsins 

sem unnið er að og framundan eru

• Landsþing sambandsins - úrvinnsla úr niðurstöðum þess.

• Umsagnir um lagafrumvörp, t.d. fjárlagafrumvarp og reglugerðardrög.

• Rýna tillögur að aðgerðum til að auka nýliðun kennara. 

• Undirbúa kjaraviðræður.

• Kostnaðarmeta kröfulýsingar hjúkrunarheimila og fullfjármagna þær með 

daggjöldum.

• Ljúka samningum um yfirtöku ríkisins á lífeyrisskuldbindingum.

• Fá gistináttaskattinn til sveitarfélaga strax á næsta ári. 

• Aðstoða við innleiðingu persónuverndarlöggjafar hjá sveitarfélögum.

• Þátttaka í mótun menntastefnu til 2030.



Brýn verkefni sambandsins 

sem unnið er að og framundan eru

• Samráðsnefnd um fækkun grárra svæða.

• Ljúka athugun á hvort rekstur sveitarfélaga teljist sjálfbær. 

• Hefja endurskoðun á fjármálakafla sveitarstjórnarlaga.

• Styðja landshlutasamtök í samningaviðræðum um almenningssamgöngur.

• Skattlagning raforkumannvirkja.

• Húsnæðismál – húsnæðisáætlanir.

• Tilraunaverkefni Íbúðalánasjóðs.



Upplýsinga- og kynningarmál sambandsins

• Upplýsingastefna sambandsins
Leiðarljós

Vönduð og skilvirk miðlun upplýsinga er 
forsenda virðingar og trausts í 
samskiptum fólks og undirstaða 
upplýstrar ákvarðanatöku.

• Verklagsreglur vegna 
upplýsinga- og kynningarmála
www.samband.is

Upplýsinga- og samskiptastjórar 
sveitarfélaga þurfa að hittast 
reglulega til að miðla reynslu og 
þekkingu sín á milli.

• Útgáfa, fræðsla og miðlun upplýsinga

❑ Fréttir og upplýsingar á heimasíðu

❑ Tíðindi – rafrænt fréttabréf

❑ Sveitarstjórnarmál  

❑ Fjöldapóstur til markhópa í sveitarfélögum

❑ Námskeið

❑ Ráðstefnur og málþing

Samskiptastjóri:

Helga Guðrún Jónasdóttir

helga@samband.is

http://www.samband.is/


Takk fyrir og gangi ykkur vel!


