
  
  
 

Stjórn SSH 
365. fundur 

 
 
 
 
 
Mánudaginn 15. ágúst 2011  kl.12:15 kom stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu saman 
til fundar á skrifstofu SSH að Hamraborg 9, Kópavogi. 
 
Eftirtaldir stjórnarmenn og varamenn sátu fundinn: Ásgerður Halldórsdóttir formaður , Haraldur 
Sverrisson, Gunnar Einarsson,  Gunnar Rafn Sigurbjörnsson,  Guðrún Pálsdóttir, Jón Gnarr 
Kristinsson, Guðný Ívarsdóttir og  Pálmi Másson.  
Guðmundur Rúnar Árnason boðaði forföll 
 
Ennfremur sat fundinn S. Björn Blöndal, aðstoðarmaður borgarstjóra 
Framkvæmdastjóri, Páll Guðjónsson  ritaði fundargerð.  
 
 
Þetta gerðist: 
 

 
1. Málefni SÁÁ 

Á fundinn mættu Gunnar Smári Egilsson og Ásgerður Björnsdóttir frá SÁÁ til viðræðna við 
stjórn vegna beiðni samtakanna um fjárhagslega aðkomu sveitarfélaganna að rekstri 
samtakanna sbr. 3. mál síðasta stjórnarfundar. 
 
Umræður. 
 
Niðurstaða. 
 
Samþykkt að SSH og SÁÁ vinni áfram að sameiginlegri skoðun máls, m.a. með því að óska 
eftir fundi með velferðarráðherra til viðræðna um þátt og aðkomu ríkisvaldsins og skipun 
verkefnahóps til að fara yfir sameiginlega fleti máls. 
Formaður og framkvæmdastjóri vinna áfram málið í samstarfi við SÁÁ. 
 
 

2. Staða og horfur í kjaraviðræðum við leikskólakennara. 
Á fundinn mættu undir þessum lið Karl Björnsson framkvæmdastjóri og Inga Rún Ólafsdóttir 
frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til að upplýsa um stöðu og horfur í yfirstandandi 
kjaraviðræðum við Félag leikskólakennara. 
 
Umræður 
 
Niðurstaða: 
 
Samþykkt að kalla til sameiginlegs fundar forstöðumanna fræðslusviða og mannauðsstjóra 
sveitarfélaganna til fundar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til yfirferðar yfir praktísk og 
lagaleg atriði ef til verkfalls kemur á morgun16. ágúst. Í framhaldi verði boðað til 
sameiginlegs fundar forystumanna sveitarfélaganna til að meta stöðu og móta sameiginlega 
afstöðu til máls miðvikudaginn 17. ágúst nk. 

 



  
  

3. Framtíðarhópur SSH – viðræður við ríkið vegna aukinna framlaga til 
almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. 

a) Vísað er í 2. lið fundargerðar stjórnar frá 364. fundi, 4. júlí 2011. 
Fyrir lágu staðfestingar á formlegu umboði til stjórnar SSH til undirritunar 
viljayfirlýsingar og samningaviðræðna við ríkið v. ofangreinds frá Hafnarfirði, Garðabæ, 
Álftanesi, Kópavogi, Reykjavík og Mosfellsbæ. 
 
b) Fyrir lá erindi Innanríkisráðuneytisins frá 10. maí 2011 til landshlutasamtaka 

sveitarfélaga vegna samgönguáætlunar og sóknaráætlunar landshluta. 
- vísað til Framtíðarhóps SSH. 
 

 
 

4. Önnur mál 
 

a) Sameiginlegt skotæfingasvæði á höfuðborgarsvæðinu. 
S. Björn Blöndal vakti máls á þörf fyrir skoðun á því hvort forsendur séu til að 
sveitafélögin sameinist um eitt framtíðarsvæði á höfuðborgarsvæðinu fyrir 
skotæfingar. 
Upplýst var um að málið hefur verið í lauslegri skoðun hjá SSH í tengslum við erindi 
Skotveiðifélags Kópavogs. 
Samþykkt að framkvæmdastjóri kalli til fundar vegna málsins, m.a. með þátttöku 
sviðsstjóra Umhverfis- og samgöngusviðs og skipulagsstjóra Reykjavíkurborgar. 

 
 

 
 
 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 14:00  
 


