
  
  
 

 
Stjórn SSH 
376. fundur 

 
 
 
 
 
Mánudaginn 2. apríl  2012  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, Haraldur Sverrisson, 
Erling Ásgeirsson,   Jón Gnarr Kristinsson, Pálmi Másson, Ármann Kr. Ólafsson og Guðný Ívarsdóttir. 
Guðmundur Rúnar Árnason var forfallaður. 
Ennfremur sat fundinn Dagur B. Eggertsson formaður framtíðarnefndar SSH, og Páll Hjaltason, 
formaður Svæðisskipulagsnefndar sat fundinn undir 1. dagskrárlið. 
Framkvæmdastjóri, Páll Guðjónsson  ritaði fundargerð.  
 
 
Þetta gerðist: 
 

 
1. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 

Fyrir lá lokaskýrsla rýnihóps vegna svæðisskipulags og tillaga hópsins að nýju samkomulagi 
um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. 
 
Umræður.  
 
Niðurstaða: 
Stjórn SSH samþykkti að senda tillögu rýnihópsins að samkomulagi um svæðisskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins til aðildarsveitarfélaganna til efnislegrar umfjöllunar og afgreiðslu. 
kallað verði eftir því að sveitarfélögin ljúki afgreiðslu máls fyrir 15. maí nk. 
 

 
2. Efling almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu 

Kynnt var staða í vinnu viðræðuhóps SSH og fulltrúa vegagerðarinnar, innanríkisráðuneytisins 
og fjármálaráðuneytisins við mótun samnings um tilraunaverkefni til eflingar 
almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu sbr. viljayfirlýsingu frá 22. september 2011. 
Kynnt vorufyrirliggjandi  samningsdrög sem efnisleg sátt ríkti um á milli samningsaðila, og 
upplýst að afstaða aðildarsveitarfélaganna til samningsins þurfi að liggja fyrir um miðjan 
aprílmánuð vegna nauðsynlegs undirbúningstíma Strætó bs. til að  geta hafið akstur eftir nýju 
og breyttu leiðakerfi á komandi hausti. 
 
Umræður 
 
Niðurstaða: 
Stjórn SSH samþykkti að senda samninginn til efnislegrar afgreiðslu hjá 
aðildarsveitarfélögunum og kalla eftir niðurstöðu sem fyrst sbr. framangreind tímamörk. 
Jafnframt var samþykkt að boða byggðaráð sveitarfélaganna til sameiginlegs kynningarfundar 
á málinu 11. apríl nk.   
 



  
  

 
 

3. Málefni Fjölsmiðjunnar 
Fyrir lá erindi frá Fjölsmiðjunni þar sem óskað er eftir endurskoðun á rekstrarframlagi og  
núverandi samstarfssamningi við aðildarsveitarfélög SSH. 
 
Umræður 
 
Niðurstaða: 
Framkvæmdastjóra falið að kalla til fundar með fulltrúum Fjölsmiðjunnar og fulltrúum 
aðildarsveitarfélaganna til að fara yfir og skoða hvernig samstarfi sveitarfélaganna og 
Fjölsmiðjunnar verður best fyrir komið héðan í frá. 

 
 

4. Skógræktarfélag íslands – Græni trefillinn og Græni stígurinn 
Fyrir lá erindi Skógræktarfélags Íslands með beiðni um 10 m. króna frjárframlag rá SSH 
vegna áframhaldandi mótunar ofangreindra verkefna – frestun frá síðasta fundi. 
 
Niðurstaða: 
Stjórn SSH sér sér ekki fært að verða við erindinu.  

 
 
 

5. Önnur mál 
 

a) Endurskoðun vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu 
Fyrir lá minnisblað framkvæmdastjóra vegna málsins. 
Niðurstaða 
Stjórn samþykkir að gengið verði til samninga við Vatnaskil í samræmi við forsendur 
í minnisblaði framkvæmdastjóra. 
 

b) Samræming á reglum um kattahald á höfuðborgarsvæðinu. 
Lagðir fram minnispunktar eftir fund fulltrúa aðildarsveitarfélaganna v. málsins. 
 

c) Fundur með innanríkisráðherra 
Framkvæmdastjóra falið að kalla eftir fundi með innanríkisráðherra um mögulegar 
aðgerðir og viðbrögð við afbrotum á höfuðborgarsvæðinu.    

 
Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 14:05  
 


