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Fundargerð 

 

Sameiginlegur ársfundir 

Strætó bs. 

Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. 

Sorpu bs. 

og 33. aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

 

Ár 2009, föstudaginn 6. nóvember, var haldinn sameiginlegur ársfundur Sorpu 

bs., Strætó bs., Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., og 32. aðalfundur Samtaka 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Fundurinn var haldinn í Safnaðarheimili 

Kársnesskirkju í Kópavogi. 

 

Þetta gerðist: 

Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og formaður stjórnar SSH setur fund og stýrir 

kjöri fundarstjóra og ritara. Fundarstjóri var kjörinn Ómar Stefánsson, 

formaður bæjarráðs í Kópavogi. Fundarritari var kjörin Sigurrós 

Þorgrímsdóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogi. 

 

 

 

1. Ávarp Ármann Kr. Ólafsson, forseta bæjarstjórnar Kópavogs. 

 

 

2. Ávarp Kristjáns Möllers, samgönguráðherra. 

 

Fyrirspurnir og umræða  
Óskar Bergsson, Reykjavík: Skerðing á verklegum framkvæmdum á vegum 

ríkisins og mótmælir því að það skulu 

Haraldur Sverrisson, Mosfellsbæ spurðist fyrir um framkvæmdir við 

Suðurlandsveg og Vesturlandsveg,  

Kristján Sveinbjörnsson, Álftanes: Hvað hyggst ríkið gera í fjármálum 

sveitarfélaganna?  

Dagur B. Eggertsson, Reykjavík:  Ræddi um Svæðisskipulagið og aukna 

samvinna milli sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í skipulagsmálum og 

framkvæmdum.  

Erling Ásgeirsson, Garðabær: Auka hlut kvenna í sveitarstjórnum – stangast 

það á við ný lög um persónukjör? 

 

Kristján Möller, samgönguráðherra,  tók til máls og svaraði fyrirspurnum: 

Skerðing verklegra framkvæmda og samgöngumál – Fór yfir stöðuna í 

framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu s.s. Arnarnesveginn, Suðurlandsbraut, 

Vesturlandsbraut, Álftanesvegar og Samgöngumiðstöðina. 

Lausnir á fjármálum sveitarfélaga og hvaða hugmyndir eru á döfinni hjá 

ríkisvaldinu. 

Sameining sveitarfélaga og byggðaáætlun. 

Ræddi um nauðsyn  þess að jafna hlut kvenna í sveitarstjórn og hvaða 

verkefni eru farin af stað hjá ríkisvaldinu til að reyna að efla þeirra hlut í 
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komandi kosningum.    Óljóst er enn um persónufrumvarpið og hvernig eigi 

að gæta að jöfnum hlut kvenna í frumvarpinu.  

 

 

Ráðherra samgöngumála vék af fundi. 

 

3. Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Þetta gerðist: 

Skýrsla formanns stjórnar SSH, Haraldur Sverrisson fyrir starfsárið 2008-

2009. Formaður greindi frá því  helsta sem unnið hefur verið á vettvangi SSH frá 

því síðasti aðalfundur var haldinn.  

 

 Endurskoðaðir reikningar fyrir árið 2008 og fjárhagsáætlun fyrir   árið 2010. 

Framkvæmdastjóri SSH, Páll Guðjónsson, lagði fram endurskoðaða ársreikninga 

fyrir árið 2008 og skýrði þá og kynnti tillögu stjórnar að fjárhagsáætlun 2010. 

 

Fyrirspurnir og umræða  
Dagur B. Eggertsson tók til máls og ræddi um sóknaráætlun í atvinnuuppbyggingu 

og fjármálum. Ræddi einnig borgarstefnu. 

 

Ársreikningar bornir upp til atkvæða og voru þeir samþykktir samhljóða 

 

Tillaga um að árgjald aðildarsveitarfélganna til SSH  árið 2010 verði 20 kr. á 

hvern íbúa var samþykkt samhljóða, og  fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 var 

samþykkt með meirihluta atkvæða (Lækkun á árgjaldi)  

 

 

 

 

 

Kosningar og tilnefningar. 
Framkvæmdastjóri lagði fram eftirfarandi lista yfir stjórnir og ráð á vegum SSH. 

Stjórn  SSH:     Varastjórn: 

Haraldur Sverrisson, formaður  Herdís Sigurjónsdóttir 

Ásgerður Halldórsdóttir   Jónmundur Guðmarsson 

Hanna Birna Kristjánsdóttir    Óskar Bergsson 

Lúðvík Geirsson               Ellý  Erlingsdóttir 

Gunnsteinn Sigurðsson    Ómar Stefánsson 

Gunnar Einarsson    Erling Ásgeirsson 

Pálmi Másson     Kristinn Guðlaugsson 

Sigurbjörn Hjaltason    Hermann Ingólfsson 

 

 

Tillaga kom um að Félagskjörnir skoðunarmenn reikninga  og varamenn þeirra 

yrðu endurkjörnir og var það samþykkt.  

Þeir eru: 

     Aðalmenn: 

     Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir og Guðmundur R. Árnason. 

     Varamenn: 

     Jórunn Frímannsdóttir og Guðfinna Guðmundsdóttir. 
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     Endurskoðendur: 

     Eyvindur Albertsson, KPMG Endurskoðun hf er ráðinn endurskoðandi. 

 

 

Fulltrúaráð SSH. 

Sveitarfélagið Álftanes 

Guðmundur G. Gunnarsson og Kristín Fjóla Bergþórsdóttir 

Garðabær 

Ragnhildur Inga Guðbjartsdóttir og Steinþór Einarsson 

Hafnarfjarðarkaupstaður 

Guðmundur Rúnar Árnason og Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir 

Kjósarhreppur 

Hermann Ingi Ingólfsson og Guðmundur Davíðsson 

Kópavogsbær 

Sigurrós Þorgrímsdóttir og Guðríður Arnardóttir 

Mosfellsbær 

Karl Tómasson og Hanna Bjartmars Arnardóttir 

Reykjavíkurborg 

Óskar Bergsson og Þorleifur Guðlaugsson 

Seltjarnarnesbær 

Þór Sigurgeirsson og Guðrún Helga Brynleifsdóttir 

 

 

Tillaga að breytingum á samþykktum SSH 

Formaður,  Haraldur Sverrisson, lagði fram  fyrir hönd stjórnar, tillögur að 

breytingum á samþykktum SSH. 

 

Fyrirspurnir og umræða  
Hafsteinn  Pálsson ræddi um 2. gr.  

Herdís Sigurjónsdóttir 2. gr. og 6. gr. 

Steinþór Einarsson, 5. gr. 

Guðmundur Gunnarsson, 5. gr., 6. gr., 8.gr. 

 

Formaður, Haraldur Sverrisson, svaraði ábendingum. 

 

Guðrún  6. gr. að fella niður ,,fylgjast með“   og hafa aðeins ,,fjalla um rekstur“. 

Páll Guðjónsson framkvæmdastjóri SSH, útskýrði nánar 6. gr. 

Guðríður Arnardóttir, ræddi 6. grein. 

Herdís Sigurjónsdóttir, ræddi um 6. gr. og samráð sveitarfélaganna.  

Lúðvík Geirsson, ræddi 6. gr. og tillögurnar. 

Herdís Sigurjónsdóttir, ræddi tillögurnar. 

 

Fundarstjóri bar upp breytingartillögu Guðrúnar  við 6.gr.  

Samþykkt. 

 

Fundarstjóri bar undir atkvæði  tillöguna i heild  sinni með áorðnum breytingum. 

 

Tillögur stjórnar SSH að breytingum á samþykkt SSH  lagðar fyrir aðalfund SSH 

6. nóvember 2009 með áorðnum breytingum samþykktar samhljóða  . 
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Strætó bs. - breytingar á stofnsamþykkt 

Arnar Jónsson, ráðgjafi, frá ráðgjafafyrirtækinu  ParX fór yfir tillögur að 

hugmyndavinnu vegna breytinga á stofnsamþykktum Strætó bs.  

 

Fyrirspurnir og umræða  
Erling Ásgeirsson, lýsti yfir ánægju með vinnu ParX  og tillögur þeirra. Hann fór 

síðan yfir upphaf, sögu  og leiðarkerfi Strætó bs. og ræddi samstarfið innan 

stjórnar. Leggur fram tillögu: Reykjavík taki yfir rekstur Strætó bs og 

sveitarfélögin greiði fyrir leigu við vagnana. 

 

Hanna Birna Kristjánsdóttir ræddi tillöguna og fjármál Strætó bs. Auka þarf hlut 

Reykjavíkur innan stjórnarinnar og nauðsyn þess að minni hlutinn í  Reykjavík 

eigi þar fulltrúa þ.e. að Reykjavík eigi tvo fulltrúa. Hann Birna leggur til að beðið 

verði  með um slíkar breytingar fram yfir kosningar.  

Jórunn Frímansdóttir ræddi málin og vísaði  til í skýrslu stjórnar sem hún flytur 

hér á eftir. 

Dagur B. Eggertsson ræddi  tillögur ParX, tillögu Erlings  og fjármál   Strætó bs. 

Hafsteinn  Pálsson ræddi  tillögurnar og málefni Strætó bs. 

 

Haraldur Sverrisson, formaður SSH, lagði fram eftirfarandi tillögu: Aðalfundur 

samþykkir að áfram verði unnið á grundvelli tillagna ParX og þeim tillögum sem 

fram komu á fundinum og felur stjórn SSH að vinna málið áfram.“ 

 

Í framhaldi af þessari tillögu féllu Erling Ásgeirsson og Hanna Birna Kristjánsóttir 

frá sínum tillögum. 

Fundarstjóri bar tillögu formans undir atkvæði og var hún samþykkt samhljóða. 

 

Tillögur að ályktun á aðalfundi SSH 

Framlög ríkisins til samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu 

Aðalfundur SSH, haldinn i Kópavogi 6. nóvember 2009 vekur athygli á  og 

mótmælir rýrum hlut höfuðborgarsvæðisins og ítrekuðum niðurskurði 

framkvæmda þegar kemur að framlögum ríkisins til samgöngumála og 

uppbyggingar samgöngumannvirkja. 

 

Fundarstjóri bar tillögu að ályktun um framlög ríkisins til samgöngumála á 

höfuðborgarsvæðinu undir atkvæði og var hún samþykkt samhlóða.. 

 

Fjármál sveitarfélaga 

Aðalfundur SSH, haldinn i Kópavogi 6. nóvember 2009 vekur athygli á 

nauðsyn þess að ríkisvaldið komi með virkum hætti til samstarfs við 

sveitarfélögin í þeirri erfiðu vinnu sem nú stendur yfir við að ná saman 

fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. 

Um leið og fundurinn fagnar því hvernig sveitarfélögin hafa nýtt samstarf og 

samstöðu til að ná betri árangri við gerð fjárhagsáætlana sinna þá bendir 

fundurinn á að nauðsynlegt er að þeim verið skapaður meiri sveigjanleiki en 

nú er til staðar til að  ásættanlegur árangur náist. Slíkur sveigjanleiki næst 

ekki nema með aðkomu ríkisvaldsins. 

Aðalfundurinn skorar því á ríkisstjórn og ráðuneyti að bregðast við þörfum 

sveitarfélaganna til meiri sveigjanleika við mótun lykilþátta í rekstri þeirra 

þar sem aðkomu ríkisvaldsins er þörf, s.s. við skipulag á skólastarfi og 
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öðrum þáttum sem upp kunna að koma í yfirstandandi leit 

sveitarfélaganna að nýjum leiðum og lausnum í óhjákvæmilegri aðlögun 

reksturs þeirra að þeim tekjusamdrætti sem þau standa frammi fyrir.   

 

Fundarstjóri bar tillögu að ályktun um fjármal sveitarfélaga undir atkvæði og var 

hún samþykkt samhlóða. 

 

Aðalfundi SSH  lokið kl. 15:40 

 

 

Kaffihlé  kl. 15:40-15:50 

 

 

4. Ársfundur Strætó bs. 2009. 

Fundurinn hófst kl. 15:50 

Þetta gerðist: 

 Ávarp stjórnarformanns: Jórunn Frímannsdóttir og gerði grein fyrir  skýrslu stjórnar. 

 

Starfs- og fjárhagsáætlun. 

Framkvæmdastjóri, Reynir Jónsson,  gerði grein fyrir starfsemi samlagsins,  

framtíðarsýn og kynnti drög að fjárhagsáætlun 2010.  

 

Fyrirspurnir og umræða. 

Ármann Kr. Ólafsson tók til máls og fjallaði um fjárhagsvanda  Strætó bs og 

leiðakerfið . Hann óskaði stjórn Strætó til hamingju með góðan árangur. Erling 

Ásgeirssón tók undir hamingjuóskir Ármanns. 

 

Ársfundi Strætó bs lokið kl. 16:30 

 

 

5. Ársfundur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. 2009. 

Fundurinn hófst kl. 16:30 

Þetta gerðist: 

Stjórnarformaður, Hanna Birna Kristjánsdóttir, ávarpaði fundinn og gerði grein fyrir  

skýrslu stjórnar. 

 

Starfs- og fjárhagsáætlun. 

Slökkviliðsstjórinn, Jón Viðar Matthíasson, gerði grein fyrir starfsemi samlagsins, 

uppbyggingu og framtíðarsýnum, ásamt því að kynna starfs- og fjárhagsáætlun fyrir 

árið 2008. 

 

Fyrirspurnir og umræða. 

Dagur B. Eggertsson tók til máls og ræddi um sjúkraflutninga.  

Jón Viðar Matthíasson svaraði fyrirspurninni ásamt Hönnu Birnu Kristjánsdóttur.  

 

 

 Ársfundi Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. lokið kl. 17:07 
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6. Ársfundur Sorpu bs. 2009. 

Fundurinn hófst kl. 17.08 

Þetta gerðist: 

Stjórnarformaður, Herdís Sigurjónsdóttir, ávarpaði fundinn og gerði grein fyrir 

skýrslu stjórnar. Jafnframt  ræddi hún framtíðarsýn samlagsins.   

 

Rekstraráætlun. 

Framkvæmdastjórinn, Björn Halldórsson,  gerði grein fyrir starfsemi samlagsins og 

fór yfir rekstrar- og fjárhagsáætlun ársins 2010. 

 

Fyrirspurnir og umræða. 

Hafsteinn  Pálsson ræddi óánægju íbúa Mosfellsbæjar vegna lyktarmengunar Sorpu 

bs. Dagur B. Eggertsson ræddi flokkun sorps og arðgreiðslur til sveitarfélaganna.  

Herdís Sigurjónsdóttir þakkaði samstarfsfólki sínu og svaraði fyrirspurnum.  

 

Ársfundi Sorpu bs. slitið kl: 17:50. 

 

7. Almennar umræður. 

 

Ármann  Kr. Ólafsson lagði fram eftirfarandi tillögu: Aðalfundur SSH  felur 

stjórn samtakanna að gera úttekt á því í hvaða tilfellum sveitarfélög innan 

SSH eru að veita  þjónustu, styrki eða aðra greiðslur til íbúa umfram það sem 

lög kveða á um. 

Fundarstjóri bar undir fundinn að senda tillöguna til stjórnar og var það 

samþykkt samhljóða.   

 

Tillögunni vísað til stjórnar SSH 

 

 

Þá þakkaði Haraldur Sverrisson, formaður SSH,  starfsmönnum vinnuna við fundinn 

og fundarmönnum komuna. Jafnframt þakkað hann frummælendum og stjórnum 

Strætó bs, Sorpu  bs, og Slökkviliðsins bs . Veitingar í boði Kópavogs.  

 

Fundi slitið kl.18:00. 

 


