
Skýrsla stjórnar
Aðalfundur SSH 2. desember 2016



 13 hefðbundnir stjórnarfundir

 Sérstakur kynningarfundur með fulltrúaráði og öðrum kjörnum 
aðalmönnum í sveitarstjórnum vegna Borgarlínu í byrjun 
októbermánaðar.

 Sérstakur fundur með samráðsvettvangi sóknaráætlunar 
höfuðborgarsvæðisins í nóvember.

 Sérstakir eigendafundir byggðasamlaganna í byrjun september 
vegna undirbúnings fjárhagsáætlna fyrir árið 2017.

 Sérstakur fundur með fulltrúum Byggðastofnunar í nóvember vegna 
mótunar byggðaáætlunar fyrir landið allt.





 Umfangsmesta samstarfsverkefni sem sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu hafa staðið frammi fyrir í langan tíma.

 Verkefnið unnið að hluta til undir hatti sóknaráætlunar 
höfuðborgarsvæðisins og að hluta til í samræmi við 
samkomulag SSH og Vegagerðarinnar um þróun 
samgöngukerfa á höfuðborgarsvæðinu.

 Sérstök kynnisferð farin til Evrópu og Kanada í september. 

 Verkefnisstjóri Borgarlínunnar ráðinn í september.

 Sérstök umfjöllun um verkefnið meginviðfangsefni 
aðalfundarins og samkomulag sveitarfélaganna til 
undirritunar undir þeim dagskrárlið.
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C – Vöxtur inn á við

Bylting í ferðamynstri

A – Vöxtur út á við

Óbreytt ferðamynstur

B – Vöxtur mestur inn á við

Viðsnúningur í ferðamynstri



C 
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Í öllum sviðsmyndum er g.r.f. að fjárfest verði í stofnstígakerfi
fyrir hjólandi og gangandi í samræmi við sameiginlega sýn 
sveitarfélaganna og Vegagerðarinnar frá hausti 2012. 
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stofnkostnaðu
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30

Alls: 59-94
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BORGARLÍNA



 Samstarf ráðuneyta og landshlutasamtaka.
 Unnið á grundvelli samnings milli ríkis og SSH.
 Fjögur verkefni í vinnslu á árinu 2016:

1. Borgarlínan – undirbúningur.
2. Tölfræði höfuðborgarsvæðisins.
3. „Location Reykjavik, Capital Area“ – mótun nýrrar vefsíðu með 

ítarlegum grunnupplýsingum um höfuðborgarsvæðið – samstarf 
við lykilaðila sem vinna að markaðssetningu 
höfuðborgarsvæðisins gagnvart erlendum fjárfestum o.fl.

4. Höfuðborgarsvæðið sem háskólaborg – hluti af verkefni nr. 3; 
upplýsingar um „Living and studying“ á höfuðborgarsvæðinu.

 Ítarlegar upplýsingar um þessi verkefni er að finna á 
heimasíðu SSH og verkefni 3 og 4 á sérstakri vefsíðu: 
www.investinreykjavik.com



 Lokið við mótun á umgjörð verkefnisins undir 
umsjón SSH – hnökrar lagfærðir á starfsreglum og 
þjónustulýsingu – framkvæmdaráð lauk störfum og 
verkefnið er nú í höndum forstöðumanna 
velferðarsviða sveitarfélaganna í samræmi við 
ákvæði samstarfssamnings sveitarfélaganna.

 Gengið frá sameiginlegum reglum um skólakstur 
fatlaðra grunnskólanemanda.

 Beinum afskiptum SSH af verkefninu lauk þar með á 
miðju ári 2016.



 Áfram unnið við úrvinnslu, greiningu og mótun tillagna –
sameiginlegir fundir ráðgjafa, verkefnahópa og forsvarsmanna 
byggðasamlaganna vegna undirbúnings að innleiðingu tillagna 
um rekstrarhagræðingu.

 Lokaskil stýrihóps rekstrarúttektarinnar liggja nú fyrir.

 Úttektin hefur m.a. leitt í ljós að setja þarf meiri festu í 
samskipti byggðasamlaganna og eigenda þeirra.



 4 ár liðin af samningstímanum.

 Fyrsta ítarlega framvindumat lá fyrir í byrjun maí 
2016, bendir til þess að þróun sé með í þá átt sem 
stefnt er að, en heildarárangur hefur ekki að öllu 
leyti fylgt þeim markmiðum sem stefnt var að.

 Framlag ríkisins á árinu 2016 hækkaði eftir dýfu á 
árinu 2015, en er þó ekki í samræmi við ákvæði 
samningsins frá 2012.



 Sameiginleg stefna um skóla í fremstu röð.

 Stofnun skólamálanefndar SSH.

 Kjarasamningar grunnskólakennara og staðan í 
skólunum.



 Í nóvember var nýr samstarfssamningur undirritaður til 
ársins 2021.

 Enn er beðið með endanlega ákvörðun um snjóframleiðslu í 
Bláfjöllum. Á vegum Kópavogsbæjar er nú unnið að sérstöku 
umhverfismati í tengslum við tillögu að nýju deiliskipulagi.



 Fluglestin – hraðlest milli Keflavíkurflugvallar og 
Reykjavíkur.

 Tekjustofnar sveitarfélaganna – skipting greiðslu úr 
jöfnunarsjóði vegna tekjuskerðingar í tengslum við 
skattleysi séreignarsparnaðar.



 Núgildandi ráðstöfun iðgjalda í séreignasparnað kostar 
sveitarfélögin allt að 1,6 ma.kr. á ári í töpuðum útsvarstekjum 
og gildir í 3 ár. Samtals er kostnaður því 4,8 ma.kr.

 Framlenging  fyrrnefnds úrræðis til tveggja ára kostar allt að 
3,2 ma.kr.

 Úrræðið „fyrsta fasteign“ er áætlað kosta 7,2 ma.kr. yfir tíu 
ára tímabil, eða 720 m.kr. á ári. 

 Samtals gætu sveitarfélögin farið á mis við útsvarstekjur sem 
nemur um 15 ma.kr. Að fengnum frekari upplýsingum frá RSK 
verða þessar áætlanir endurskoðaðar. 



 Stofnuð 4. apríl 1976 í Hlégarði, Mosfellssveit, 
tilgangur þá að móta vettvang til samtals um 
skipulagsmál höfuðborgarsvæðisins.

 SSH fékk síðan formlega stöðu sem 
Landshlutasamtök 7 árum eftir stofnun.



 Þrjú mismunandi tímabil:
 1976 -1987: Skipulagsmál í öndvegi, skipulagsstofa stofnuð og 

fyrsta svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið unnið – sameiginlegt 
átak um aðgerðir til hreinsunar á strandlengjunni – holræsalagnir og 
hreinsistöðvar.

 1988-2002: Skipulagsstofa lögð niður, fulltrúakjörin stjórn, áhersla 
á hagsmunagæslu út á við, vöktun lagasetningar, ferðamálasamtök 
höfuðborgarsvæðisins, stofnun og rekstur Almenningsvagna bs., 
umsjón með rekstri ferðaþjónustu fatlaðs fólks.

 2002 – 2016: Breyttar áherslur, framkvæmdastjórar í stjórn, áhersla 
á sameiginleg rekstrarverkefni, aukin kraftur í samstarf í kjölfar 
efnahagshruns, Hugmyndasmiðja SSH 2011, nýtt svæðisskipulag, 
endurskoðuð vatnsvernd, rekstur og stjórnsýsla byggðasamlaganna í 
fókus, breytt umgjörð ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk o.fl. o.fl.  


