STJÓRN SSH
438. fundur

Mánudaginn 9. janúar 2017, kl. 12:15, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu samtakanna,
Hamraborg 9, Kópavogi.
Fundinn sátu: Dagur B. Eggertsson, Haraldur Líndal Haraldsson, Ármann Kr. Ólafsson, Ásgerður
Halldórsdóttir, Haraldur Sverrisson, Gunnar Einarsson og Guðný Ívarsdóttir.
Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH, sat einnig fundinn og ritaði fundargerð.
Stjórnarformaður SSH, Ármann Kr. Ólafsson setti fund og stýrði.
Þetta gerðist:

1. Málefni byggðasamlaganna
a) Niðurstaða rekstrarúttektar og eigendafundir SORPU bs. og Strætó bs.
b) Tillaga frá aðalfundi SSH 2. desember 2016.
Ágúst Þorbjörnsson ráðgjafi hjá Framsækni ehf. sat fundinn undir þessum dagsrkárlið.
Fyrir fundinum lá minnisblað framkvæmdastjóra frá 9. janúar 2017, ásamt tillögu að verklagi við
kynningu, úrvinnslu og afgreiðslu á niðurstöðum rekstaráuttektarinnar í stjórnum
byggðasamlaganna.
Umræður
Niðurstaða:
Stjórnarformanni og framkvæmdastjóra falið að stilla upp fundarplani í samræmi við fyrirliggjandi
tillögu og að þar verði gert ráð fyrir að þessari vinnu ljúki með kynningu á niðurstöðunni fyrir kjörna
fulltrúa í sveitarstjórnum aðildarsveitarfélaganna. Stefnt verði að því að verkefninu ljúki um miðjan
febrúar nk.
Í ljósi ofangreinds verður ekki lagt upp í kynningu þá sem fram kemur í a) lið 4. máls 437.
stjórnarfundar frá 5. desember sl.

2. BORGARLÍNAN – stöðu- og verkefnayfirferð
Fyrir fundinum lá minnisblað frá framvæmdastjóra, svæðisskipulagsstjóra og verkefnisstjóra
Borgarlínu dags. 9. janúar 2017.
Hrafnkell Á. Proppé svæðisskkipulagsstjóri fór yfir minnisblaðið og helstu þætti yfirstandandi vinnu
vegna undirbúnings Borgarlínunnar.
Umræður
Niðurstaða:
Stjórn samþykkir fyrirkomulag verkefnahópa í samræmi við tillögu í framangreindu minnisblaði.
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3. Sameiginlegar reglur vegna skólaaksturs fatlaðra grunnskólanemenda /málsnr. 1501012
Fyrir fundinum lá minnisblað framkvæmdastjóra dags 9. janúar 2017, ásamt tillögu að
sameiginlegum reglum um skólaakstur fatlaðra grunnskólanemenda og þjónustulýsingu vegna
verkefnisins
Niðurstaða:
Framkvæmdastjóra falið að senda tillöguna til aðildarsveitarfélaganna til efnislegrar umfjöllunar og
afgreiðslu.

4. Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur – beiðni um rekstrarstyrk
Lagt fram erindi stofnunarinnar vegna ofangreinds, dags. 14.12.2016

5. Erindi frá verkefnisstjórn verkefnisins “Staða og framtíð íslenskra sveitarfélaga“
Fyrir lá erindi verkefnisstjórnarinnar þar sem óskað er eftir fundum með landshlutasamtökum
sveitarfélaga til kynningar á stöðu verkefnisins.
Samþykkt að bjóða verkefnisstjórninni að kynna verkefnið við upphaf næsta stjórnarfundar.

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 13:55
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