Stjórn SSH
497. fundur
Mánudaginn 18. maí 2020, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar með fjarfundabúnaði.
Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Dagur B. Eggertsson, Gunnar
Einarsson, Haraldur Sverrisson, Karl M. Kristjánsson stjórnarmenn í SSH og Rósa Guðbjartsdóttir
formaður stjórnar. Þá Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og Hildigunnur
Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH sem ritaði fundargerð.
Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Stjórnsýsla byggðasamlaga / málsnr. 1912001
Gestur fundarins undir þessum lið er Helga Hlín Hákonardóttir, ráðgjafi Strategíu. Helga Hlín
kynnir drög að skýrslu Strategíu, um skipulag og stjórnunarhætti byggðasamlaga á
höfuðborgarsvæðinu. Umræður um tímaramma og umfang verkefnisins.
Niðurstaða fundar:
Ákveðið að stjórnarmenn kynni sér drögin frekar en ráðgjafar Strategíu munu mæta á fund stjórnar
síðar til að fjalla frekar um efnið og þau drög sem liggja fyrir.
2. Covid-19 / málsnr. 2003006
a) Staða sjálfstætt starfandi skóla og tekjuskerðing þeirra vegna lægri gjaldtöku af foreldrum.
Hildigunnur Hafsteinsdóttir, lögfræðingur SSH, kynnir minnisblað og greinargerð
skólamálanefndar SSH.
Niðurstaða fundar:
Verður tekið til nánari skoðunar hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig og á grundvelli þess kannað
hvort mótuð verði sameiginlega afstaða sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu.
b) Staða íþróttafélaganna og tekjuskerðing vegna Covid-19 áhrifa.
Ekki enn ljóst hvert tekjutap íþróttafélaga verður, með tilliti til t.a.m. æfingagjalda, framlaga
frá styrktaraðilum, viðburðir sem hafa fallið niður, skertar tekjur vegna leigu á sölum og
aðstöðu, o.s.frv.
c) Átaksverkefni um að fjölga tímabundnum störfum fyrir námsmenn.
Hildigunnur Hafsteinsdóttir, lögfræðingur SSH, kynnir minnisblað með tölfræði yfir þau störf
sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu fengu úthlutað auk rökstuðnings verkefnahóps fyrir
skiptingu úthlutunar.
3. Samgöngusáttmálinn / málsnr. 2003010
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Skrifstofa SSH hefur fengið frumvarp til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um
uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu til umsagnar. Umsagnarfrestur rennur út
hinn 22. maí nk. Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri SSH kynnir þau álitaefni sem
uppi eru sér í lagi varðandi ábyrgð á mannvirkjum sem tengjast framkvæmdaáætlun
samgöngusáttmálans og reksturs þeirra.
Niðurstaða fundar:
Skrifstofu SSH er falið að ljúka umsögn um málið.
4. Umsagnir þingmála / málsnr. 1910005
a) Skrifstofa SSH hefur fengið frumvarp til laga um breytingu á lögum um uppbyggingu og
rekstur fráveitna nr. 9/2009, með síðari breytingum, til umsagnar. Umsagnarfrestur rennur út
hinn 19. maí nk. Jafnframt liggur fyrir jákvæð umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um
frumvarpið.
Niðurstaða fundar:
Sjónarmið um sérstök áhrif þessa frumvarps á sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Skrifstofa
SSH mun vinna þetta mál áfram og e.t.v. með samráði við Veitur eða aðra aðila innan
sveitarfélaganna sem hafa skoðað þetta frekar.
b) Skrifstofa SSH hefur fengið frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir til
umsagnar. Umsagnarfrestur rennur út hinn 22. maí nk.
5. Önnur mál
Ákveðið að halda eigendafund Strætó bs. mánudaginn 25. maí nk.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:40.
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