Stjórn SSH
367. fundur
Mánudaginn 3. október 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, Guðmundur Rúnar Árnason, Guðrún Pálsdóttir, Jón Gnarr Kristinsson,
Guðný Ívarsdóttir og Pálmi Másson.
S. Björn Blöndal, aðstoðarmaður borgarstjóra sat einnig fundinn
Framkvæmdastjóri, Páll Guðjónsson ritaði fundargerð.

Þetta gerðist:

1.

Efling almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu.
Fyrir lá viljayfirlýsing um samstarf ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um
gerð samstarfsssamnings til eflingar almenningssamganga. Viljayfirlýsingin var undirrituð af
innanríkisráðherra, fjármálaráðherra, formanni SSH og fulltrúa Vegagerðar ríkisins hinn 22.
september sl.
Í samræmi við umboð aðildarsveitarfélaganna mun stjórn SSH annast samningaviðræður
fyrirhönd sveitarfélaganna.
Umræður.
Niðurstaða.
Samþykkt að skipa 4 manna vinnuhóp til að undirbúa og annast viðræður við fulltrúa ríkisins
og Vegagerðarinnar vegna mótunar samningsins. Í hópnum eiga sæti stjórnarmennirnir
Haraldur Sverrisson, Guðrún Pálsdóttir og Gunnar Einarsson, auk eins fulltrúa frá
Reykjavíkurborg sem tilnefndur verður sérstaklega.

2.

Framtíðarhópur SSH.
Fyrir lágu niðurstöður stjórnsýsluúttektar vegna byggðasamlaganna Strætó bs, Sorpu bs og
SHS bs. Ennfremur lágu fyrir minnispunktar frá fundi framtíðarhópsins 28. september sl. og
tillaga stjórnsýsluhóps um næstu skref, svohljóðandi:
„Lagt er til við stjórn SSH að skýrslan verði formlega send byggðaráðum
sveitarfélaganna. Jafnframt verði undirbúnar tillögur að breytingum á samþykktum
SSH sem lagðar verði fyrir komandi aðalfund. Þær breytingar verði í samræmi við
frumhugmyndir framtíðarhópsins sem kynntar voru á sérstökum fundi 15. júní sl., og í
samræmi við ábendingar og ályktanir sem fram koma í stjórnsýsluúttektinni.
Markmiðið er að koma á virkum eigendavettvangi vegna byggðasamlaganna á næsta
aðalfundi SSH, sem getur verið framtíðarhópnum til samráðs við mótun tillagna um
samspil SSH, byggðasamlaganna og sveitarstjórna og mótun eigendastefnu fyrir
byggðasamlögin.
Þetta verði kynnt byggðaráðunum samhliða kynningu á stjórnsýsluúttektinni og
kallað eftir viðhorfum byggðaráðanna“

Umræður
Niðurstaða:
- Tillaga framtíðarhópsins samþykkt og framkvæmdastjóra falið að móta texta erindis til
byggðaráðanna í samræmi við tillögu framtíðarhópsins og umræðu á fundinum.

3.

Aðalfundur SSH og ársfundir byggðasamlaganna.
Rætt um aðalfund SSH 2011 og ársfundi byggðasamlaganna
Niðurstaða:
a) Aðalfundur SSH fyrir árið 2011 verður haldinn 4. nóvember nk í Garðabæ.
b) Gert verður ráð fyrir að á fundinum flytji formenn stjórna byggðasamlaganna stutta
skýrslu stjórna byggðasamlaganna en ekki verði farið sérstaklega yfir fjárhagsáætlanir og
rekstur byggðasamlaganna á fundinum.

4.

Áhættumat vegna vatnsverndar á Bláfjallasvæðinu.
Fyrir lá skýrsla verkfræðistofunnar Mannvits frá 19. september 2011, „Áhættumat vegna
vatnsverndar á Bláfjallasvæðinu“ sem unnin var að beiðni SSH.
Umræður
Niðurstaða:
Samþykkt að boða til sérstaks kynningarfundar vegna skýrslunnar með skýrsluhöfundum og
þeim aðilum sem boðaðir voru til fundar í október 2010 vegna snjóframleiðslu í Bláfjöllum.

5.

Langtímatvinnuleysi.
Rætt var um mögulegar breytingar á greiðslum og rétti atvinnuleysisbóta og hvaða áhrif þær
breytingar geti haft á útgjöld sveitarfélaganna
Niðurstaða:
Framkvæmdastjóra falið að afla tölulegra upplýsinga um málið.

6.

Ný sveitarstjórnarlög
Fyrir lá samantekt frá Lögfræðisviði Sambands íslenskra sveitarfélaga um helstu breytingar
sem leiða af nýjum sveitarstjórnarlögum.
Umræður
Niðurstaða:
Samþykkt að skoða samstarf við Sambandið um sameiginlegan kynningarfund á
höfuðborgarsvæðinu á nýjum sveitarstjórnarlögum síðari hluta októbermánaðar.
Önnur mál.
Fjármálastjórar hittist og beri saman bækur sýnar um fyrirhugaðar sparnarleiðir fyrir árið 2012
hvernig ætla menn að mæta hækkun kjarasamninga. Framkvæmdarstjóra falið að boða aðila
saman á fund.
Reykjavíkurborg mun dreifa þjóðarspá og hagspá borgarinnar til SSH fyrir árið 2012,
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