
  
  

 

 

Stjórn SSH 

381. fundur 

 

 

 

 

 
Miðvikudaginn 3. október   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, 

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, Jón Gnarr Kristinsson, Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Einarsson, 

Guðný Ívarsdóttir og Snorri Finnlaugsson. 

Ennfremur sat fundinn S. Björn Blöndal, aðstoðarmaður borgarstjóra.  

Framkvæmdastjóri, Páll Guðjónsson  ritaði fundargerð.  

 

 
Þetta gerðist: 

 
 

1. Sorpa bs. 

Fyrir fundinum lá samantekt vegna sameiginlegrar skoðunar- og kynnisferðar stjórnar Sorpu 

bs. og stjórnar SSH til Norðurlandanna í júní til skoðunar á mismunandi leiðum og lausnum til 

förgunar lífræns úrgangs. 

Ennfremur lá fyrir fundinum minnisblað frá verkfræðistofunni Mannviti dags. 19. september 

2012 með samanburði á helstu kostum og leiðum sem skoðaðar hafa verið á vegum Sorpu bs. 

að undanförnu. 

 

Niðurstaða umræðu: 

Samþykkt að senda hvorutveggja til aðildadarsveitarfélaganna til kynningar.   

 

 

2. Umsóknir um IPA styrki 

Fyrir fundinum lá minnisblað framkvæmdastjóra um opnun á umsóknir um IPA styrki og 

tillögu um aðkomu SSH að máli. Ennfremur lá fyrir fundargerð verkefnahóps SSH um 

atvinnumál og atvinnustefnu með hugmyndum og tillögum að mögulegum umsóknum. 

 

Niðurstaða umræðu. 

Samþykkt að unnið verði að umsóknum í samræmi við tillögu í minnisblaði 

framkvæmdastjóra. 

 

3. Aðalfundur SSH 2012. 

 

a) Tillaga að fjárhagsáætlun SSH fyrir 2013 og tillaga að árgjaldi 

aðildarsveitarfélaganna 

Framkvæmdastjóri lagði fram tillögu að fjárhagsáætlun SSH fyrir árið 2013 ásamt 

minnisblaði með skýringum á meginforsendum og einstökum liðum. 

 

 

 



  
  

 

 

Niðurstaða umræðu: 

Stjórn samþykkti tillögu að fjárhagsáætlun fyrir árið 2013 með þeirri breytingu að 

áætlun um rekstur höfuðborgargirðingar verði breytt til að ná jöfnuði milli gjalda og 

tekna. 

Stjórn samþykkti að leggja til við aðalfund SSH að árgjald sveitarfélaganna fyrir árið 

2013 verði 30 krónur á hvern íbúa. 

 

Ennfremur lá fyrir undir þessum lið tillaga að fjárhagsáætlun fyrir 

svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins sem fjallað var um á fundi 

svæðiskipulagsnefndar 28. september sl. og vísað til umfjöllunar í stjórn SSH og hjá 

aðildarsveitarfélögunum. 

Framkvæmdastjóri fór yfir áætlunina, og gerði grein fyrir því að hún byggðist á 

mikilli óvissu um hver þörfin getur orðið á aðkeyptri sérfræðiþjónustu á næstunni, þar 

sem nefndin hefur ekki náð að móta ígrundaða verkáætlun fyrir næsta ár. 

 

Niðurstaða umræðu: 

Stjórn telur rétt að áætlun nefndarinnar verð kynnt aðildarsveitarfélögunum á þessu 

stigi sem tillaga í mótun, þannig að sveitarfélögin geti markað verkefni nefndarinnar í    

sinni fjárhagsáætlunarvinnu. Stjórnin leggur áherslu á að eins fljótt og auðið er verði 

tillaga svæðiskipulagsnefndarinnar unnin betur og enduskoðuð áætlun tekin til 

umfjöllunar svo fljótt sem auðið er. 

 

4. Önnur mál. 

 

a) Samráðshópur um þjónustu við fatlað fólk – umsögn um erindi Skálatúns v. 

tilboðs um leigu á húsnæði fyrir skammtímavistun. 

Fyrir lá umsögn hópsins eftir skoðun á erindi Skálatúns sbr. fundargerð 378. 

stjórnarfundar SSH. 

 

Niðurstaða umræðu: 

Stjórn felur hópnum að vinna áfram að málinu á grundvelli þeirra tillagna sem fram 

koma í umsögninni. 

 

b) Erindi Mosfellsbæjar vegna fundargagna á stjórnarfundum SSH. 

 

Niðurstaða umræðu: 

Stjórn samþykkir erindið og felur framkvæmdastjóra að finna hentugasta 

fyrirkomulag á máli.  

  

 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 13:50  

 


