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Sambands íslenskra sveitarfélaga



Samþykkt gegn skerðingu jöfnunarsjóðs

• Óásættanleg áform - 3,3 ma.kr. skerðing

• Ekkert samráð - ekkert samkomulag

• Fordæmalaus einhliða skerðing á lögbundnum tekjustofni

• Bitnar harðast utan höfuðborgarsvæðisins 

• Krafist samskipta á jafnræðisgrundvelli  

• Landsþingið lýsir sambandið tilbúið til viðræða

• Bókanir stjórnar sambandsins og sveitarfélaga um málið farið til 

ráðherra og samþykkt landsþingsins til allra alþingismanna

• Sveitarstjórnarmenn hafa þétt raðir sínar – mikilvægt að standa saman!



Fryst jöfnunarframlög koma misjafnlega niður á svæðum

Íbúatala Tekjutap á íbúa

Höfuðborgarsvæðið 225.209 362

Suðurnes 26.674 11.420

Vesturland 16.494 20.095

Vestfirðir 7.051 36.694

NORÐURLAND VESTRA 8.326 33.663

Norðurland eystra 30.481 14.996

Austurland 13.008 25.035

Suðurland 26.934 16.228

Samtals 353.066 6.908

Þetta gengur einfaldlega ekki!



Framfylgd byggðaáætlunar gengur vel



Sameiginleg kjarastefna ríkis og sveitarfélaga

• Launabreyting skal ákvörðuð af samkeppnisstöðu leiðandi atvinnugreina

• Kaupmáttaraukning án þess að raska stöðugleika efnahagskerfisins 

• Stuðla að samræmingu kjarasamninga

• Hið opinbera skal vera samkeppnisfært á vinnumarkaði

• Tryggja jafnræði í launasetningu og jöfnun launakjara milli markaða

• Fjölskylduvæn starfsskilyrði

• Efla gagnsæi um laun, önnur kjör og launaþróun og miðla upplýsingum



Yfirlýsing sambandsins 
vegna kjarasamninga á almennum markaði

• Til að stuðla að verðstöðugleika mun Samband íslenskra sveitarfélaga mælast 

til þess við sveitarfélögin að þau hækki ekki gjaldskrár sínar á árinu 2019 

umfram það sem þegar er komið til framkvæmda 

• Einnig mun sambandið mælast til þess við sveitarfélögin að á árinu 2020 muni 

gjöld á þeirra vegum hækka um 2,5% að hámarki, en minna ef verðbólga er 

lægri



Viðsemjendur sambandsins árið 2019

• Fjöldi stéttarfélaga 61 

• Fjöldi kjarasamninga 43



Óvissa í fjármálum 

• Margvíslegar breytingar og óvissa í forsendum fjármála sveitarfélaga

• Hagspár versnað umtalsvert frá því í haust - jafnvel spáð samdrætti

• Frysting framlaga jöfnunarsjóðs næstu 2 árin eða eitthvað annað?

• Kjarasamningar 

Staðan á Norðvesturlandi:

• Útsvarstekjur á íbúa 12% undir landsmeðaltali 

• Undanfarin 5 ár hefur íbúum fækkað um 0,25%  

• Ekki að merkja þenslu sem ógnar stöðugleika í efnahagsmálum á svæðinu! 



Fjárfesting A-hluta, % af tekjum
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Veltufé frá rekstri A- hluti, % af tekjum
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Skuldir og skuldbindingar (A+B), % af tekjum
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Loftslagsmál og Heimsmarkmið SÞ

• Fjölmenn málþing um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og loftslagsmál 

sýna mikinn áhuga sveitarstjórnarmanna

• Næsta skref er stofnun samráðshóps sérfræðinga um þessi málefni með það 

að markmiði að:

• Miðla þekkingu og reynslu til sveitarfélaga

• Benda á leiðir til að ná árangri

• Safna upplýsingum um verkefni sem eru til eftirbreytni

Tækifærin eru víða og tíminn til aðgerða er núna!



Vindorka - Ný áskorun fyrir sveitarfélögin

• Innlendir og erlendir aðilar hafa sýnt áhuga á nýtingu vindorku

• Kallað m.a. eftir skuldbindandi yfirlýsingum frá sveitarfélögum og 

landeigendum

Sveitarfélög hafa:

• Kallað eftir leiðsögn um afgreiðslu slíkra erinda

• Undirbúið eigin stefnu við gerð ASK – sérrit um vindorkunýtingu

• Kallað eftir heildstæðu lagaumhverfi, sbr. skýrslu starfshóps

Skýr vilji sveitarfélaga að ákvarðanir um uppbyggingu vindorkuvera 

byggist á langtímasýn á grundvelli skipulags

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/10/24/Skyrsla-um-regluverk-vegna-vindorkuvera-afhent-radherra/


Nýting vindorku - framtíðarsýn

• Hófleg uppbygging vindorkunýtingar verði markmið stjórnvalda

• Orkan frá vindmyllum er í eðli sínu ein sú umhverfisvænasta 

sem hægt er að afla

• Vandað verði til staðarvals vindorkuvera. Til hliðsjónar liggi:

• Leiðbeiningar Skipulagsstofnunar

• Stefna skv. endurskoðaðri landsskipulagsstefnu

• Stefna í ASK og almenn skynsemi heimamanna

• Heildstætt regluverk, byggt á fyrirmyndum frá nágrannaþjóðum

• Mest hagkvæmni næst ef vindmyllur eru staðsettar margar saman og í grennd 

við aðrar virkjanir

• Ætti að horfa til þess að stór vindorkuver (>50 MW) falli undir rammaáætlun en 

minni vindorkuver ekki?



Miðhálendisþjóðgarður

• Vinna starfshóps um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu - 2 frá sambandinu

• Sambandið telur brýnt 

• að horft verði til þess varðandi frekari þróun hugmyndarinnar um miðhálendisþjóðgarð, að 

sjálft hugtakið þjóðgarður getur haft mismunandi merkingu í hugum fólks 

• að fullt tilefni til að ræða endurskoðun ákvæða náttúruverndarlaga m.t.t. aukins 

sveigjanleika gagnvart atvinnustarfsemi og nýtingu auðlinda þar sem slík getur átt við

• Skipulagsmálanefnd og stjórn sambandsins fylgjast 

grannt með málinu



Takk fyrir og gangi ykkur vel!


