
 

 
Ár 2022, föstudaginn 18. nóvember, var haldinn 46. aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu (SSH). Fundurinn var haldinn í Félagsgarði, Kjósarhreppi og hófst með 
ársfundum byggðasamlaganna kl. 12:45. Aðalfundur SSH hófst svo kl. 14:30. Fundarmenn eru 
tilgreindir í meðfylgjandi nafnalista.   
 
 

Þetta gerðist: 
 

Setning aðalfundar 
 
Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar og formaður stjórnar SSH, setti fund og bauð 
gesti velkomna. Hann stýrði kjöri fundarstjóra. 
 
Fundarstjóri var kjörinn Jóhanna Hreinsdóttir oddviti Kjósarhrepps, hún tók við stjórn 
fundarins og stýrði kjöri fundarritara.  
 
Fundarritari var kjörinn Þorbjörg Gísladóttir, sveitarstjóri Kjósarhrepps.  
 
 
Fram fara ársfundir byggðasamlaganna, sjá fundargerð ársfundanna.   
 
 
Fram fara aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum SSH  
 
 
Lögð fram skýrsla stjórnar SSH um liðið starfsár  
 
Almar Guðmundsson formaður stjórnar SSH flutti skýrslu stjórnar um liðið starfsár. 
Ársskýrsla SSH er aðgengileg í fundargögnum.  
 
Helga Jónsdóttir bæjarfulltrúi í Kópavogi tók til máls undir þessum lið. 
 
 
Endurskoðaðir reikningar fyrir næstliðið almanaksár  
 
Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH fór yfir framlagðan og endurskoðaðan 
ársreikning fyrir árið 2021.  
 
Helstu niðurstöður eru eftirfarandi:  
 
Rekstrareikningur: 

Rekstrartekjur kr. 61.112.536   
Rekstrargjöld kr. 66.346.749 
Fjármunatekjur kr. -241.257 
Afkoma ársins kr. – 5.475.470 

 
Efnahagsreikningur: 

Eignir kr. 64.860.681  
Eigið fé kr. 15.848.475 
Skammtímaskuldir kr. 49.012.206 
Eigið fé og skuldir samtals kr. 64.860.681 

 
Endurskoðaður ársreikningur 2021 er aðgengilegur í fundargögnum. 



 

Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 lögð fram til samþykktar 
 
Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 er aðgengileg í fundargögnum.  
 
Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri fór yfir fjárhagáætlun SSH fyrir árið 2023.  
 
 
Tillaga um árgjald 2023 

 
Stjórn SSH leggur til við aðalfund SSH 18. nóvember 2022 að árgjald aðildarsveitarfélaganna 
2023 til samtakanna verði 156 kr. á hvern íbúa. 

 
Tillagan samþykkt samhljóða. 
 
 
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. 

 
Tillagan  samþykkt samhljóða. 
 

     Starfs- og fjárhagsáætlun SSH fyrir árið 2023 samþykkt samhljóða. 
 
 
Tillaga um nýjar samþykktir SSH lögð undir atkvæði 
 
Tillaga að nýjum samþykktum SSH er aðgengileg í fundargögnum.  
 
Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH kynnir framlagða tillögu að nýjum 
samþykktum SSH og er tillagan lögð undir atkvæði fundarins.  
 
Tillagan samþykkt samhljóða. 
 
 
Létt kynning á helstu verkefnum SSH 
 
Starfsfólk SSH og verkefnastjórar einstakra samstarfsverkefna kynntu helstu verkefni 
samtakanna.  
 
 
Önnur mál 
 
Alexandra Briem borgarfulltrúi í Reykjavík og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi í 
Reykjavík tóku til máls undir þessum lið.  
 
Kjartan Magnússon lagði fram eftirfarandi fyrirspurnir fyrir sína hönd og Mörtu 
Guðjónsdóttur, Björns Gíslasonar, Helga Áss Grétarssonar og Þorkels Sigurlaugssonar, 
borgarfulltrúa í Reykjavík. 
 
 
 



 

1. Fyrirspurn um Klapp, rafrænt greiðslukerfi Strætó bs. 

Óskað er eftir greinargerð um Klapp, rafrænt greiðslukerfi Strætó bs. þar sem eftirfarandi 

spurningum verði m.a. svarað: 

1. Hvenær var Klapp-greiðslukerfið tekið í notkun?  

2. Hafa byrjunarörðugleikar vegna greiðslukerfisins verið leystir? Ef ekki, hvenær er 

áætlað að þeir verði að baki?  

3. Hefur tekist að innleiða þá upplýsingaþjónustu, sem farþegum stóð til boða í Strætó-

appinu, með farsælum og fullnægjandi hætti í Klapp-kerfið? Til dæmis upplýsingar um 

strætisvagna á ferð og tilkynningar til farþega?  

4. Af hverju var sú leið farin að fella eldri strætómiða úr gildi skömmu eftir að nýtt 

greiðslukerfi var tekið upp og jafnvel áður en byrjunarörðugleikar vegna þess voru að 

baki? Hvað mælir gegn því að gömlu strætómiðarnir, sem keyptir voru í góðri trú, gildi 

mun lengur til að lágmarka óþægindi farþega vegna breytinganna? Af hverju er t.d. ekki 

miðað við fjögur ár, sem er almennur fyrningarfrestur kröfuréttinda skv. lögum?  

5. Ábendingar hafa borist um að þeir skannar, sem keyptir voru og settir í alla vagna vegna 

Klapp-greiðslukerfisins, séu hægvirkir. Stendur yfir vinna við endurbætur (uppfærslu) 

á þessum skönnum, er slík vinna fyrirhuguð eða verða keyptir nýir? Hefur kostnaður 

hlotist af endurbótum (uppfærslu) á umræddum skönnum og ef svo er, hver ber þann 

kostnað?  

6. Eru áform uppi um að veita almennum greiðslukortum (debet- og kreditkortum) viðtöku 

í strætisvögnum í tengslum við umræddar breytingar?  

7. Hversu margar athugasemdir frá farþegum hafa verið skráðar hjá Strætó bs. vegna 

innleiðingar Klapp-kerfisins og hver eru helstu umkvörtunarefni þeirra vegna 

breytinganna?  

8. Byggist Klapp á viðurkenndum staðli/stöðlum í greiðslumiðlun og þá hverjum?  

9. Á hvaða hugbúnaði byggist Klapp? Hvaða leið var farin við val og kaup á hugbúnaði? 

Er um að ræða hugbúnað, sem hefur að baki áralanga og farsæla reynslu í erlendum 

strætisvagnakerfum eða er um nýjan hugbúnað að ræða?  

10. Af hvaða tegund eru skannar og annar tækjabúnaður Klappkerfisins? Hvaða leið var 

farin við val og kaup á tækjum? Er um að ræða tækjabúnað, sem hefur að baki áralanga 

og farsæla reynslu í erlendum strætisvagnakerfum eða er um nýja vöru að ræða?  

11. Í júlí 2021 upplýsti framkvæmdastjóri Strætó bs. að heildarfjárfesting vegna fyrsta 

áfanga rafræna greiðslukerfisins væri um 320 milljónir króna. Hver er áfallinn kostnaður 

nú vegna þessa fyrsta áfanga og hver verður endanlegur kostnaður við hann samkvæmt 

áætlunum? 

 

 

2. Fyrirspurn um kostnað vegna byggingar Gaju, gas- og jarðgerðarstöðvar Sorpu bs.: 

Óskað er eftir sundurliðuðum upplýsingum um kostnað vegna byggingar Gaju, gas- og 

jarðgerðarstöðvar Sorpu. Óskað er vinsamlegast eftir því að þar verði gerð grein fyrir öllum 

kostnaði, sem fallið hefur til vegna stöðvarinnar, þ.m.t. kostnaði vegna galla, málaferla, 

viðgerðar og endurbóta, sem gerðar hafa verið á stöðinni eftir opnun hennar.  



 

Spurt er hvort umræddum viðgerðum og endurbótum á stöðinni sé lokið? Ef svo er ekki, 

hver er þá áætlaður kostnaður vegna þeirra?  

 

Formannsskipti 
 
Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri Mosfellsbæjar tekur við formennsku í stjórn SSH af Almari 
Guðmundssyni bæjarstjóra Garðabæjar.  

 
 

Fundarslit 
 
Regína Ásvaldsdóttir formaður stjórnar SSH sleit fundi. 
 

 
 
 

Fundi slitið kl. 16:50 
 
 

Þorbjörg Gísladóttir fundarritari 


