
  
  
 

Stjórn SSH 
369. fundur 

 
 
 
 
 
Mánudaginn 24. október   2011  kl.12:00 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, Jón Gnarr Kristinsson,  og Guðný 
Ívarsdóttir.  
Pálmi Másson og Guðrún Pálsdóttir boðaðu forföll. 
Dagur B. Eggertsson formaður framtíðarhóps SSH og S. Björn Blöndal, aðstoðarrmaður borgarstjóra 
sátu einnig fundinn 
Framkvæmdastjóri, Páll Guðjónsson  ritaði fundargerð.  
 
 
Þetta gerðist: 
 

 
1. Fjárhagsáætlanir sveitarfélaganna fyrir 2012. 

Framhald umræðu um samstarf við gerð fjárhagsáætlana fyrir árið 2012 sbr. bókun á síðasta 
stjórnarfundi. 
 

a) Byggðasamlögin 
Farið var yfir fyrirliggjandi tillögur að fjárhagsáætlun byggðasamlaganna og hvaða 
útgjöld þær tillögur kalla á frá sveitarfélögunum á næsta ári. 
Boðaður hefur sérstakur fundur stjórnar SSH með stjórnarformönnum og 
framkvæmdastjórum byggðasamlaganna 9. október nk., þar sem ræða þarf svigrúm 
sveitarfélaganna og megináherslur gagnvart fjárhagsáætlunum byggðasamlaganna 
fyrir árið 2012. Í því sambandi voru stjórnarmenn sammála um að horfa einkum til 
tekjuspár sveitarfélaganna fyrir næsta ár, og að ræða þurfi sérstaklega öll 
fjárfestingaráform og hvernig þeim verði hugsanlega mætt.    

 
 

b) Almennt um mótum fjárhagsáætlana 2012 
Fyrir lá vinnublað vegna helstu atriði sem kalla á sameiginlega yfirferð 
sveitarfélaganna vegna  fjjárhagsáætlana fyrir árið 2012.  
Samþykkt að setja í gang hliðstæða upplýsingasamantekt og unnin var við 
undirbúning fjárhagsáætlana fyrir 2011, og stefnt að fundi stjórnar, fjármálstjóra 
sveitarfélaganna og fræðslustjóra 9. nóvember nk. 
Framkvæmdastjóra falið að undirbúa samantektina og fundinn. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
 
 

2. SSH – breytingar á samþykktum – nýtt fulltrúaráð. 
Fyrir lá minnisblað framkvæmdastjóra vegna mótunar tillögu að breytingu á samþykktum SSH 
vegna nýs fulltrúaráðs, og hugmyndir um mögulegan fjölda í fulltrúaráðinu og hlutfallslega 
skiptingu fulltrúa á milli sveitarfélaganna. 
 
Umræður 
 
Niðurstaða: 
 
a) Samþykkt að leggja til við aðalfund að fulltrúafjöldi í nýju fulltrúaráði SSH verði í 

samræmi við Hugmynd 1 sem kynnt var á fundinum, þó með þeirri breytingu sem rædd 
var. 

 
b) Samþykkt að fyrirliggjandi hugmynd um hlutverk nýs fulltrúaráðs verði mótuð í 

endanlega tillögu í ljósi umræðna á fundinum þar sem skýrt komi m.a. fram að stjórn SSH 
verði eigendavettvangur vegna byggðasamlaganna, og hafi fulltrúaráðið sér til samráðs. 
Framkvæmdastjóra falið að ganga frá tillögu að breyttum texta sem sendur verður 
stjórnarmönnum til yfirferðar. 
  

 
 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 13:40  
 


