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Tímamót í vor

• Kosið eftir nýjum lögum

• Sveitarfélögum fækkar úr 69 í 64.

• 5 sveitarfélög á NV- landi í stað 7

• Mikil endurnýjun í sveitarstjórnum –
kannski of mikil



Ágjöf, en betra en á 
horfðist

Kórónuveirukrísan var áskorun fyrir fjármál 
sveitarfélaga einkum 2020. Útkoma 2021 töluvert 
betri en áætlað var. Engu að síður sýna helstu 
mælikvarðar hættumerki. 

Skuldir  og skuldbindingar A-hluta fara hækkandi. Á 
sama tíma og veltufé frá rekstri er óviðunandi skv. 
fjárhagsáætlunum. 

Á NV eru tekjur á íbúa umfram landsmeðaltal. 
Skuldahlutfall undir meðaltali. Áhyggjuefni er 
neikvætt veltufé í tveimur sveitarfélögum skv. 
fjárhagsáætlunum 2022. 
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Krísur á krísur ofan 

• Kórónaveiran vonandi á endaspretti
• Lærdómsríkur en erfiður tími að baki

• Viðbúnaður vegna innrásar í Úkraínu 
gengur vel og sveitarfélög sýna mikinn 
vilja til móttöku flóttafólks

• Mikilvægt að kortleggja áhrif stríðsins 
á aðföng til landsins og ræða 
öryggismál landsins á breiðum 
grundvelli.



Stefnumörkun á 
landsþingi 2022

Röð umræðufunda í vor til undirbúnings fyrir 
landsþing

Vinnum úr ábendingum og skoðum leiðir til 
að vinna áherslur á ferskan hátt, út frá m.a. 
loftslags- og jafnréttissjónarmiðum, með 
tengingu við Heimsmarkmið SÞ

Formannskjör verður líka með breyttu sniði, 
bein kosning sem fram fer fyrir landsþingið.
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Breytingar í Stjórnarráðinu
Fundir með helstu ráðuneytum sem koma 
að sveitarstjórnarmálum

• Áhersla á þétt samstarf við mennta- og 
barnamálaráðherra

• Þörf á að auka samstarf við 
heilbrigðisráðherra

• Mikil tækifæri í nýju innviðaráðuneyti, 
sem tók við skipulags-, húsnæðis- og 
brunamálum
• Vinna við mótun tillagna í húsnæðismálum 

einfaldast þegar útfærsla verður aðallega í 
einu ráðuneyti



Orkumálin eru brýn

Grænbók um orkumál – unnin hratt en vönduð vinna

Samhljómur á sveitarstjórnarstigi –

Raforkuöryggi þarf að bæta og orkuskortur hamlar 
atvinnuuppbyggingu um allt land

3. áfangi rammaáætlunar á Alþingi en unnið að 5. áfanga í 
verkefnisstjórn

Vindorkan – þörf fyrir stefnu, leiðbeiningar og lagaumgjörð 
– þrýstingur á sveitarfélög



Úrgangsmál á hundavaði
• Ný lög og stefna sl. sumar

• Mikilvægi aukinnar 
framleiðendaábyrgðar 
vegna aukins kostnaðar 
sveitarfélaga  

• Stuðningur til sveitarfélaga:

- Handbók um 
úrgangstjórnun

- Skýrsla um breytta 
innheimtu 

- ,,Samtaka um 
hringrásarhagkerfi“.

- Verkefnisstjórn 
sveitarfélaga í 
úrgangsmálum.



• Pappír og pappi

• Plast

• Lífúrgangur

• (Blandaður úrgangur)

Sérstök söfnun við
íbúðarhús og hjá 

lögaðilum í þéttbýli

• Málmar

• Gler

• Textíll

Sérsöfnun á 
grenndarstöðvum

• Spilliefni
Sérsöfnun í 

nærumhverfi íbúa

•Rekstrarúrgangur

•Byggingar- og niðurrifsúrgangur

•Rúmfrekur úrgangur

•Annar úrgangur

Söfnunarstöðvar

Sérstök söfnun og 
flutningur 

heimilisúrgangs



Innleiðing menntastefnu til 2030 Samþætting 
farsældarþjónustu

• „Við erum með allt of mörg veik sveitarfélög og það eru 
vonbrigði hve illa hefur gengið að sameina 
sveitarfélögin. Skólaþjónusta og allur aðbúnaður er 
einfaldlega bara miklu betri hjá öflugu sveitarfélögunum.

• Það þarf einhvern veginn að endurhugsa þetta. Það var 
áreiðanlega ekki hugmyndin að barn í sjávarþorpi í fámennu 
illa stæðu sveitarfélagi væri að alast upp við allt önnur 
skilyrði heldur en börn í þéttbýli eða vel stæðu sveitarfélagi".

Viðtal við Ingvar Sigurgeirsson á Rúv

Menntamálin þurfa að vera efst á verkefnalistanum eftir 
kosningar!

https://www.ruv.is/frett/2022/03/22/slaandi-munur-a-skolathjonustu


Velferðarmálin í 
brennidepli
Úrbætur í samningi um rekstur 
hjúkrunarheimila

Skýrslugerð lokið um þjónustu við 
fatlað fólk – dregur fram áskoranir

• Hallarekstur eykst og ógnar 
fjárhagslegri sjálfbærni 
sveitarfélaga

• Verðum að fækka gráum svæðum

• Leysum vanda barna á mörkum 
kerfa



Takk fyrir!


