
  
  

 
Stjórn SSH 
368. fundur 

 
 
Mánudaginn 17. október   2011  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 formaður , Haraldur 
Sverrisson, Gunnar Einarsson,  Guðmundur Rúnar Árnason,  Guðrún Pálsdóttir, Dagur B. Eggertsson, 
Guðný Ívarsdóttir og  Pálmi Másson.  
Birgir Björn Sigurjónsson fjármálastjóri Reykajvíkurborgar sat fundinn undir 1. lið. 
Framkvæmdastjóri, Páll Guðjónsson  ritaði fundargerð.  
 
 
Þetta gerðist: 
 

 
1. Fjárhagsáætlanir sveitarfélaganna fyrir 2012. 

Birgir Björn Sigurjónsson gerði grein fyrir helstu forsendum og viðmiðum sem lögð eru til 
grundvallar við gerð  fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2012 og gerði sömuleiðis 
grein fyrir samstarfi fjármálastjóra sveitarfélaganna vegna fjárhagsáætlanavinnunnar.   
 
Umræður. 
 
Niðurstaða: 
Ákveðið að hefja undirbúning að hliðstæðu samtali sveitarfélaganna vegna fjárhagsáætlunar 
2012 og undanfarin ár. 
Samþykkt að boða til fundar stjórnar með stjórnarformönnum og framkvæmdastjórum 
byggðasamlaganna 24. október nk. og fara yfir fyrirliggjandi fjárhagsáætlanatillögur 
byggðasamlaganna og áhrif þeirra á rekstrarútgjöld sveitarfélaganna 
 

2. Aðalfundur SSH 2011: 
 

a) Gengið var frá endanlegri dagskrá aðalfundar SSH 2011. 
 
b) Fyrir lá tillaga að fjárhagsáætlun SSH fyrir árið 2012. Áætlunin miðast við óbreytt 

rekstrarumfang. 
 

Umræður 
 
Niðurstaða 
Stjórn samþykkti að leggja til við aðalfund SSH að árgjald aðildarsveitarfélaganna fyrir 
árið 2012 verði fært til þess horfs sem var árið 2008, og verði 25 krónur á hvern íbúa. 
Þessi ákvörðun byggir á því að umfang verkefna á vegum SSH hefur aukist talsvert og 
varasjóður SSH verður fullnýttur á næsta ári.  

 
c) Tillaga að breytingum á samþykktum SSH á aðalfundi 4. Nóvember nk. 

Rætt var um þær breytingar á samþykktum SSH sem leggja þarf til á aðalfundi 
samtakanna 4. nóvember nk., sbr. samþykkt á síðasta fundi stjórnar og kynningu til 
byggðaráða í framhaldi þess fundar. 
 
Niðurstaða: 
Formanni framtíðarnefndar og framkvæmdastjóra falið að fullmóta breytingartillögu 
vegna nýs fulltrúaráðs SSH í samræmi við umræður á fundinum 



  
  

 
 

3. Önnur mál. 
 

Endurskoðun vatnsverndar fyrir höfuðborgarsvæðið. 
 
Eftirfarandi bókun var lögð fram: 
 
"Guðrún Pálsdóttir bæjarstjóri Kópavogs vill ítreka þá afstöðu Kópavogsbæjar að vinnu við 
endurskoðun á vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins verði hraðað. Af hálfu Kópavogsbæjar 
liggja fyrir umfangsmiklar rannsóknir er lúta að vatnsverndarmálum og eru þær mikilvægar 
fyrir áframhaldandi framvindu endurskoðuninnar." 
 
  
 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 13:35  
 


