Stjórn SSH
507. fundur
Mánudaginn 5. október 2020, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar með fjarfundarbúnaði.
Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Dagur B. Eggertsson, Gunnar
Einarsson, Haraldur Sverrisson 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. Fjárhagsáætlun SSH 2021 / málsnr. 1910010
Framlögð drög að starfs- og fjárhagsáætlun SSH fyrir árið 2021. Páll Björgvin framkvæmdastjóri
SSH kynnir útkomuspá fyrir árið 2020 og áætlun fyrir 2021.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Stjórn SSH samþykkir fyrirliggjandi starfs- og fjárhagsáætlun og felur framkvæmdastjóra að
senda aðildarsveitarfélögum SSH hana.
2. Starfsmannamál SSH / málsnr. 2010001
Hrafnkell Á Proppé mun segja starfi sínu hjá SSH lausu og hefja störf hjá Vegagerðinni vegna
undirbúnings framkvæmda Borgarlínunnar. Jón Kjartan hefur í ár sinnt starfi
svæðisskipulagsstjóra SSH í afleysingu fyrir Hrafnkel. Taka þarf ákvörðun um auglýsingu
starfsins.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Framkvæmdastjóra falið að auglýsa starf svæðisskipulagsstjóra að höfðu samráði við stjórn hvað
varðar starfslýsingu.
3. Kjarasamningar, stytting vinnuviku o.fl. / málsnr. 2009002
Framhald umræðu frá fyrri fundum. Hanna Guðlaugsdóttir, Ari Eyberg, Auður Jóhannsdóttir,
Þorsteinn Einarsson, Elín Guðný Gunnarsdóttir, Lóa Birgisdóttir frá mannauðssviðum
sveitarfélaganna eru gestir fundarins undir þessum lið. Hanna kynnti stöðu mála hvað varðar
útfærslu á styttingu vinnuvikunnar samkvæmt kjarasamningum og hvar sú vinna er stödd. Lóa
Birgisdóttir kynnir stöðu mála í Reykjavík.
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Umræður.
4. Fjárhagsáætlanir byggðasamlaga / málsnr. 2008001
Umræður um um drög að fjárhagsáætlunum byggðasamlaganna.
Gestir fundarins undir þessum lið eru Helgi Þór Ingason framkvæmdastjóri Sorpu bs., Líf
Magneudóttir formaður stjórnar Sorpu bs. og Haraldur Flosi Tryggvason ráðgjafi. Líf og Helgi
kynna núverandi stöðu þessarar vinnu.
Hvað varðar fjárhagsáætlun Strætó bs. er enn beðið eftir afstöðu ríkisins varðandi hvort ríkið komi
til móts við Strætó bs. vegna tekjutaps sem hlotist hefur af sóttvarnaraðgerðir vegna Covid-19.
Hins vegar þarf að ljúka vinnu við fjárhagsáætlun Strætó bs.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Vinna við fjárhagsáætlanir heldur áfram með hliðsjón af umræðum fundarins.
5. Fjárhagsáætlun svæðisskipulags / málsnr. 1510002
Framlögð drög að fjárhagsáætlun svæðisskipulags.
Ekki gafst tími til að taka þennan lið á dagskrá á fundinum og er honum frestað.
6. Sóknaráætlun 2020-2024 / málsnr. 1906002
Farið yfir og kynnt staða verkefna sóknaráætlunar en fyrir liggur minnisblað Jón Kjartans
Ágústssonar svæðisskipulagsstjóra.
Taka þarf til umræðu sóknaráætlunarverkefni SSH er varðar að greina stöðu ferðaþjónustunnar á
höfuðborgarsvæðinu.
Ekki gafst tími til að taka þennan lið á dagskrá á fundinum og er honum frestað.
7. Samgöngusáttmálinn / málsnr. 2003010
Lagt fram yfirlit og minnisblað frá SSH og Vegagerðinni um stöðu verkefna Samgöngusáttmálans
og greiðslur til hans.
Ekki gafst tími til að taka þennan lið á dagskrá á fundinum og er honum frestað.
8. Covid-19 / málsnr. 2003006
Fjárhagsáhrif Covid-19 á sveitarfélögin. Framhald umræðu frá fyrri fundum.
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Á 505. fundi stjórnar SSH var eftirfarandi bókað:
Niðurstaða fundar:
Framkvæmdastjóra SSH falið að senda erindi til forsætisráðherra, samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað verði eftir formlegum
fundi til að ræða áhrif Covid-19 á fjárhagsstöðu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
Ofangreind erindi voru send hinn 28. september 2020.
Ekki gafst tími til að taka þennan lið á dagskrá á fundinum og er honum frestað.
9. Stjórnsýsla byggðasamlaga / málsnr. 1912001
Kynning á stöðu verkefnisins um stjórnsýslu byggðasamlaganna.
Ekki gafst tími til að taka þennan lið á dagskrá á fundinum og er honum frestað.
10. Fundargerðir stjórnar Sorpu bs.
Lagðar fram til kynningar ásamt fundargögnum:
Fundargerð 432. fundar stjórnar Sorpu bs. hinn 28. ágúst 2020.
11. Fundargerð stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál
Lögð fram til kynningar:
Fundargerð 63. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál hinn 14. september 2020.
12. Fundargerðir byggðamálaráðs
Lagðar fram til kynningar:
Fundargerð 9. fundar byggðamálaráðs hinn 17. september 2020.
Fundargerð 10. fundar byggðamálaráðs hinn 1. október 2020.
13. Fundargerð stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra.
Lögð fram til kynningar:
Fundargerð 58. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 1. september 2020.
14. Fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Lagðar fram til kynningar:
Fundargerð 887. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga hinn 25. september 2020.
Fundargerð 888. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga hinn 29. september 2020.
15. Önnur mál
16. Stjórn akstursþjónustu fatlaðra / málsnr. 1711002
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Fyrir liggur tillaga frá Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra Mosfellsbæjar um að Sigurbjörg
Fjölnisdóttir sem tekur við starfi framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar taki sæti í
rekstrarstjórninni.
Ekki gafst tími til að taka þennan lið á dagskrá á fundinum og er honum frestað.

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 14:00.
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