
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ár 2020, föstudaginn 13. nóvember, var haldinn 44. aðalfundur samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu (SSH). Fundurinn var haldinn í borgarstjórnarsal Ráðhúss Reykjavíkur og 
í fjarfundabúnaði og hófst kl. 12:00. Viðstödd voru: Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, 
Dagur B. Eggertsson, Pawel Bartoszek, Páll Björgvin Guðmundsson og Hildigunnur 
Hafsteinsdóttir. Fundarmenn sem tóku sæti í fjarfundi eru tilgreindir í meðfylgjandi nafnalista.   
 

Þetta gerðist: 
 

1. Setning aðalfundar.  
 
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri Hafnarfjarðabæjar og formaður stjórnar SSH, setti fund 
og bauð gesti velkomna. Hún stýrði kjöri fundarstjóra.  
 
Fundarstjóri var kjörinn Pawel Bartoszek, forseti borgarstjórnar, hann tók við stjórn 
fundarins og stýrði kjöri fundarritara.  
 
Fundarritari var kjörin Helga Björk Laxdal, skrifstofustjóri borgarstjórnar.  
 

2. Fram fara ársfundir byggðasamlaganna, sjá fundargerð ársfundanna.   
  

3. Fram fara aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum SSH  
 
3.1. Lögð fram skýrsla stjórnar SSH um liðið starfsár.  
Rósa Guðbjartsdóttir formaður stjórnar SSH flutti skýrslu stjórnar um liðið starfsár. 
Ársskýrsla SSH er aðgengileg í fundargögnum.  
 
3.2. Endurskoðaðir reikningar fyrir næstliðið almanaksár lagðir fram  
Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH fór yfir framlagðan og 
endurskoðaðan ársreikning fyrir árið 2019.  
 
Helstu niðurstöður eru eftirfarandi:  
Rekstrareikningur:  
Rekstartekjur kr. 52.042.855   
Rekstargjöld kr. 44.040.695 
Fjármunatekjur/gjöld kr. 1.907.949 
Afkoma ársins kr. 2.276.545 
 
Efnahagsreikningur  
Eignir kr. 154.996.121  
Eigið fé kr. 22.113.555.  
Skammtímaskuldir kr. 132.882.566  
Eigið fé og skuldir samtals kr. 154.996.121  
 
Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ tók til máls undir þessum lið 
varðandi störf svæðisskipulagsnefndar og svæðisskipulagsstjóra.  
 



4. Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2021  
Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 er aðgengileg í fundargögnum  
 
Rósa Guðbjartsdóttir formaður stjórnar SSH fór yfir og skýrði tillögur stjórnar SHH að 
starfsáætlun samtakanna fyrir árið 2021. Helsta verkefni næsta árs er að efla enn frekar 
starfsemi SSH með áherslu á öflugri hagsmunagæslu fyrir höfuðborgarsvæðið. Lögð 
verður áhersla á markvissari verkefnastjórnun, efla samskiptverkfæri og nýta rafrænar 
leiðir s.s. fjarfundabúnað í starfi SSH. Verkefni samgöngusáttmálans verða umfangsmikil 
á árinu 2021 á vettvangi stjórnar SSH, ásamt áframhaldandi utanumhaldi svæðisskipulags 
sveitarfélaganna. Unnið er að endurnýjun á samkomulagi við ríkið um rekstur 
almanningsamganga. Framkvæmda- og verkefnastjórn Borgarlínu flyst til 
Vegagerðarinnar á árinu. 
 
Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri fór yfir fjárhagáætlun SSH fyrir árið 2021.  
 
Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ tók til máls undir þessum lið og 
ræðir um miðlun upplýsinga til kjörinna fulltrúa m.a. varðar Borgarlínu.  

 
Lögð fram svohljóðandi tillaga stjórnar SSH: 
 

Stjórn SSH leggur til við aðalfund SSH 13. nóvember 2020 að árgjald 
aðildarsveitarfélaganna 2021 til samtakanna verði 116 kr. á hvern íbúa. 

 
Samþykkt.  
Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ situr hjá við afgreiðslu málsins.  
 

5. Kosning  tveggja skoðunarmanna reikninga og eins löggilts endurskoðanda.  
 
Lögð fram svohljóðandi tillaga stjórnar SSH: 

 
Lagt er til að skoðunarmenn verði:  Heiða Björg Hilmisdóttir, Reykjavíkurborg 
og Gunnar Valur Gíslason, Garðabæ. Lagt er til að endurskoðandi verði: KPMG 
endurskoðun. 
 

Samþykkt.  
 

6. Önnur mál. 
 
Til máls tekur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi í Reykjavík og leggur fram 
svohljóðandi tillögu sína og Pawels Bartozek borgarfulltrúa í Reykjavík, Lovísu 
Jónsdóttur bæjarfulltrúi Viðreisnar í Mosfellsbæ, Söru Daggar Svanhildardóttur 
bæjarfulltrúa Garðabæjarlistans og Karls Péturs Jónssonar bæjarfulltrúa Viðreisnar & 
Neslistans.  
 

Lagt er til að á vettvangi SSH muni sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu leita leiða 
til að íbúar geti, þvert á sveitarfélögin, nýtt aðgangskort sín í sundlaugar, 
menningarhús og bókasöfn.  

 
Greinargerð fylgir tillögunni.  
Vísað til meðferðar stjórnar SSH.  
 
Til máls tekur Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ og ræðir um 
höfuðborgargirðingu.  
 
Til máls tekur Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ og ræðir um störf 
slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins vegna COVID-19 og leggur fram tillögu til stjórnar 
SHS að hún skoði hvort og þá með hvaða hætti umbuna megi starfsfólki SHS með 
einhverjum hætti vegna sérstakrar aðkomu þeirra og framlínustarfa í baráttunni við 



COVID-19. Bæjarfulltrúinn beinir því einnig til stjórna Sorpu og Strætó að þær með sama 
hætti skoði hvort í þeirra starfssemi sé með sambærilegum hætti og hjá SHS um 
framlínustörf að ræða sem ástæða væri til að skoða. 

 
Til máls tekur Sara Dögg Svanhildardóttir, bæjarfulltrúi í Garðabæ og ræðir um tillögu sína 
varðandi höfuðborgarkort og vinnu Strategíu fyrir SSH.  
 
Til máls tekur Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogi og óskar eftir upplýsingum 
um stöðu tillögu sinnar frá aðalfundi SSH árið 2019 varðandi birtingu fundargagna.  
 
Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi í Reykjavík og ræðir um fyrirkomulag 
byggðasamlaga og tillögu um höfuðborgarkort.  
 
Til máls tekur Theódóra S. Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogi og óskar eftir 
upplýsingum um stöðu tillögu sinnar frá aðalfundi SSH árið 2019. 
  
Til máls tekur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi í Reykjavík og ræðir um tillögu 
sína um höfuðborgarkort.  
 
Til máls tekur Guðmundur Ari Sigurjónsson, bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi og þakkar 
stjórn SSH vegna hagsmunagæslu samtakanna fyrir sveitarfélögin í COVID-19 ástandinu.  
 
Til máls tekur Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi í Reykjavík og ræðir um aðgang 
og birtingu fundargerða og fundargagna  
 
Til máls tekur Kolbrún G. Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ og ræðir um 
nauðsyn þess að samræma flokkun sorps á höfuðborgarsvæðinu. 
 

7. Fundarslit. 
 
Rósa Guðbjartsdóttir formaður stjórnar SSH þakkaði góðan fund og umræður og tilkynnir 
að nýr formaður stjórnar SSH er Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í Garðabæ. Nýr 
varaformaður stjórnarinnar verður Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar. 
 
Gunnar Einarson, nýr formaður stjórnar SHH tekur til máls og þakkar fráfarandi formanni 
fyrir vel unnin störf.  
 
 

Fundi slitið 15:00 
 


