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Stjórn SSH 

395. fundur 

 
Mánudaginn 4. nóvember 2013  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: Gunnar Einarsson, Haraldur Sverrisson, Jón Gnarr 

Kristinsson, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir,  Ásgerður Halldórsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson, Haraldur 

Sverrisson og Guðný Ívarsdóttir.   

Ennfremur: S. Björn Blöndal aðstoðarmaður borgarstjóra 

Framkvæmdastjóri, Páll Guðjónsson sat fundinn og  ritaði fundargerð.  

 

 

 

Þetta gerðist: 

 
 

1. Reykjanesfólkvangur – staða breytinga á stjórnsýslulegri umgjörð. 

Sverrir Bollason stjórnarformaður Reykjanessfólkvangs sat fundinn undir þessum dagskrárlið og fór yfir 

stöðu málsins eftir síðustu umfjöllun á stjórnarfundi SSH 03.06. 2013. Ljóst er að viðbrögð 

aðildarsveitarfélaganna við tillögu eftir þann fund hafa verið dræm. SB nefndi að mögulega væri þörf á 

nýrri hugsun og etv. skarpari skilum á milli Reykjanessfólkvangs annars vegar, og Bláfjallafólkvangs 

hins vegar.  

 

Umræður. 

 

Niðurstaða: 

Stjórn óskaði eftir því að SB útfæri betur þær hugmyndir sem ræddar voru á fundinum og kanni viðhorf 

til þeirra í stjórn fólkvangsins. Fái þær brautargengi þar þá sé eðlilegt sem næsta skref að þær verði 

kynntar aðildarsveitarfélögum innan SSH sem eiga tengingu við fólkvangana. 

 

 

2.  SORPA  bs. 

Rætt var um skipun stýrihóps í samræmi við ákvæði í nýju eigendasamkomulagi um framtíðarlausnir 

við meðhöndlun og förgun úrgangs. Sömuleiðis var rætt um fjárþörf og mögulega fjármögnun verkefna 

sem tengjast undirbúningi að byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi. 

 

Niðurstaða: 

Samþykkt að móta tillögu að samsetningu og mönnun stýrihóps fyrir næsta stjórnarfund. 

Framkvæmdastjóra falið að afla ítarlegra upplýsinga vegna fjárþarfar og mögulegra fjárframlaga 

sveitarfélaganna vegna fjárhagsáætlunar 2014 

 

 

3. Erindi Strætó bs. v. Flex þjónustu og frestunar á útboði á akstri fyrir fatlað fólk 

Fyrir lá minnisblað frá Strætó bs. ásamt skýrslu Mannvits ehf um mögulega Flex þjónustu og 

hagkvæmnismat á því verkefni. Í minnisblaði Strætó bs. er þess m.a. farið á leit að frestað verði útboði 

sveitarfélaganna á akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. 

 

Niðurstaða: 

Stjórn sér ekki að skýrsla Mannvits ehf. gefi tilefni til að  fresta fyrirhuguðu útboði á akstursþjónustu 

fyrir fatlað fólk, enda er undirbúningur þess verkefnis á lokastigi.  
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4. Fjölsmiðjan  - skipun í verkefnahóp 

Samþykkt að framkvæmdastjóri SSH taki sæti í verkefnahópi v. mótunar á framtíðarsýn fyrir 

Fjölsmiðjuna og samstarf sveitarfélaganna á þeim vettvangi, sbr. samþykkt stjórnar 2. september 2013 

 

 

 

5. Skipun fulltrúa SSH í Vinnumarkaðsráð 

Samþykkt að skipa Helgu Björgu Ragnarsdóttur skrifstofurstjóra á skrifstofu borgarstjóra sem fulltrúa 

SSH í Vinnumarkaðsráði. 

 

 

6. Yfirferð að afloknum aðalfundi. 

Farið var yfir nýafstaðinn aðalfund SSH og þau viðhorf sem fram komu í umræðum á fundinum. 

 

Undir þessum lið lagði Ásgerður Halldórsdóttir fram tillögu um að framkvæmdastjóra væri falið að kalla 

saman fund nefndarformanna og forstöðumanna á íþrótta- og tómstundasviðum sveitarfélaganna til að 

ræða möguleika í auknu samstarfi sveitarfélaganna á þeim vettvangi. 

Tillagan var samþykkt. 

 

Rætt var um kynningu á vinnu við gerð svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins á aðalfundinum. 

Framkvæmdastjóri upplýsti að niðurstöðu Vatnaskila ehf vegna keyrslu á grunnvatnslíkani og fyrstu 

tillögur um afmörkun vatnsverndarsvæða væri að vænta á næstu dögum, og sömuleiðis var upplýst um 

íbúafund á vegum svæðisskipulagsnefndar 9. nóvember  nk. 

Í ljósi þessa var samþykkt að taka sérstaka yfirferð yfir stöðu vinnu við gerð nýs svæðisskipulags 

höfuðborgarsvæðisins á næsta stjórnarfundi.  

 

 

 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 13:20 
 

 


