Stjórn SSH
471. fundur
Mánudaginn 3. júní 2019, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SSH, Hamraborg 9,
Kópavogi.
Fundinn sátu: Rósa Guðbjartsdóttir formaður, Ármann Kr. Ólafsson, Haraldur Sverrisson, Dagur B.
Eggertsson, Magnús Örn Guðmundsson í fjarveru Ásgerðar Halldórsdóttur, Gunnar Einarsson, Karl M.
Kristjánsson og Páll Björgvin Guðmundsson sem ritaði fundargerð.
Magnús Örn yfirgaf fundinn að loknum 3.lið fundarins.
Haraldur Sverrisson yfirgaf fundinn að loknum 4.lið fundarins.
Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1.

Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu - aðgerðir og verkefni framundan /málsnr. 1903002
Farið yfir stöðu mála er varðar viðræður SSH og Ríkisins um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu. Á
fundinn mættu Birgir Björn Sigurjónsson og Guðrún Edda Finnbogadóttir en þau sitja ásamt Páli
Björgvini fyrir hönd SSH í starfshópnum um uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Þá sátu
einnig fundinn Erik Tryggvi Striz Bjarnason frá Reykjavíkurborg og Hrafnkell Á. Proppé frá SSH.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Viðræður við ríkið munu halda áfram á næstu dögum og mun stjórnin fylgjast áfram með gangi mála.

2.

Málefni skíðasvæðanna / málsnr. 1501005
Málefni skíðasvæðanna voru áður á dagskrá stjórnarfundar 6. maí sl. Þá liggur fyrir að kæra hefur
borist til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um
matsskyldu framkvæmda við skíðasvæðið í Bláfjöllum.
Á fundinn mættu Einar Kristján Stefánsson og Stefán Gunnar Thors frá VSÓ ráðgjöf. Þá var Páll
Guðjónsson í símasambandi við fundinn.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Formanni og framkvæmdastjóra falið að funda með aðilum máls ásamt ráðgjöfum til að undirbúa
næstu skref.

3.

Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk /málsnr. 1711002
Lögð fram til kynningar fundargerðir 2. og 3. fundar vinnuhóps um ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk á
höfuðborgarsvæðinu.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Stjórnin felur vinnuhópnum að starfa áfram að málinu og funda með fulltrúum Kópavogs og
Hafnarfjarðar á næstunni vegna málsins.

4.

Grænbók, stefnumótun um málefni sveitarfélaga /málsnr. 1906001
Fyrir liggur Grænbókin, umræðuskjal, en almenningi og hagsmunaaðilum er boðið að leggja fram sín
sjónarmið um álitaefni, viðfangsefni og framtíðarsýn sem nýst gætu í stefnumótuninni. Meginmarkmið
stefnumótandi áætlunar í málefnum sveitarfélaga er að draga saman meginþætti
langtímastefnumörkunar ríkisins í þeim málaflokkum sem snúa að verkefnum sveitarfélaga og stuðla
að samræmingu í stefnumótun ríkis og sveitarfélaga á þeim sviðum með heildarhagsmuni
sveitarstjórnarstigsins að leiðarljósi. Jafnframt að setja fram leiðarljós um hvert stefna skuli í málefnum
sveitarstjórnarstigsins með eflingu þess og sjálfbærni að markmiði.
Umsagnafrestur er til 11. júní n.k.
Niðurstaða fundar:
Stjórnin felur framkvæmdastjóra að semja umsögn í samráði við stjórn.

5.

Bréf til stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál og framkvæmdastjóra landshlutasamtaka
sveitarfélaga /málsnr. 1906002
Lagt fram til kynningar bréf Hólmfríðar Sveinsdóttur, Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu,
vegna samráðsfundar um sóknaráætlanir 11. júní n.k. og drög að samningi að nýjum sóknaráætlunum.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Formaður stjórnar og framkvæmdastjóri munu sækja fundinn með stýrihópnum þann 11. júní n.k.

6.

Erindi frá Íþrótta-og ólympíusambandi Íslands /málsnr. 1905004
Fyrir liggur bréf frá Líney Rut Halldórsdóttur framkvæmdastjóra Íþrótta- og ólympíusambands Íslands
frá 15. maí 2019 þar sem óskað er eftir tilnefningu í vinnuhóp ÍSÍ um þjóðarleikvangana en á 74.
Íþróttaþingi ÍSI var samþykkt að skipa vinnuhóp um þjóðarleikvanga sem nýst geta sem flestum
íþróttagreinum.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Stjórn samþykkir að tilnefna Ómar Einarsson fyrir hönd SSH í vinnuhópinn.

7.

Bréf frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu – Innkaupamál
Upplýsingapóstur frá fjármál- og efnahagsráðuneytingu frá 3. maí 2019 varðandi lög um opinber
innkaup og breytingar er varða sveitarfélög. Þar vekur ráðuneytið athygli sveitarfélaga á nokkrum
atriðum varðandi opinber innkaup samkvæmt lögum nr. 120/2016 sem opinberum aðilum eins og
sveitarfélögum ber að fara eftir.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Upplýsingapósturinn er lagður fram til kynningar.

8.

Fundur samráðshóps SSH um Velferðarmál
Fundargerð samráðshóps SSH um Velferðarmál frá 22. maí 2019 lögð fram til kynningar.
Niðurstaða fundar:
Fundargerðin er lögð fram til kynningar.

9.

Fundur stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál
Fundargerð 53. fundar stýrihóps Stjónarráðsins frá 13. maí 2019 lögð fram til kynningar.
Niðurstaða fundar:
Fundargerðin er lögð fram til kynningar.

10. Samfellt þjónustukort fyrir allt landið
Lagt fram til kynningar erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga er varðar nýtt samfellt þjónustukort
fyrir allt landið, sem Byggðastofnun vinnur nú að á grunni samstarfssáttmála ríkisstjórnarinnar.
Framkvæmdastjóri og verkefnastjóri SSH hafa fundað með fulltrúum verkefnisins og mun SSH verða
Byggðarstofnun innan handar við skipulag og vinnslu verkefnisins á höfuðborgarsvæðinu.
Niðurstaða fundar:
Lagt fram til kynningar.

11. Ferðavenjukönnun
Samgönguráð hefur hugmyndir um að vinna ferðavenjukönnun fyrir allt landið með sambærilegum
hætti og gert hefur verið á höfuborgarsvæðinu undanfarin ár. Samgönguráðið hefur nú leitað til SSH
um samstarf vegna þessara könnunar.
Fyrir liggur minnisblað frá Hrafnkatli Á. Proppé, svæðisskipulagsstjóra er málið varðar.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Stjórn tekur vel í erindið en felur framkvæmdastjóra í samráði við svæðisskipulagsstjora að leggja
endanlega tillögu fyrir næsta stjórnarfund.

12. Húsnæðismál Hamraborg 9
Fyrirhugaðar hafa verið breytingar á húsnæði SSH í Hamraborg 9. Farið yfir hugmyndir sem liggja
fyrir sem og breytingar sem gætu orðið á leigusamningi SSH við Eik fasteignafélag samhliða
breytingunum.
Umræður.
Niðurstaða fundar:
Stjórn tekur vel í málið og felur framkvæmdastjóra að vinna málið áfram og leggja fyrir á næsta
stjórnarfundi.

13. Áætlun um fundartíma stjórnar ásamt lokun skrifstofu vegna sumarleyfa.
Fyrir liggur tillaga að fundartímum stjórnar út árið 2019.
1. júlí 2019.
19. ágúst 2019.
2. september 2019.
7. október 2019.
4. nóvember 2019.
2. desember 2019.
Þá er tillaga um að skrifstofa SSH verður lokuð tímabundið vegna sumarleyfa eins og hefð hefur verið
fyrir. Tímabilð yrði frá 22. júlí til 12. ágúst.

Umræður:
Niðurstaða fundar:
Stjórn samþykkir fyrirliggjandi fundaáætlun og tímabundna lokun skrifstofu vegna sumarleyfa.

14. Önnur mál
Umræða vegna fundar um úrgangsmál 5. júní n.k.

Fleira ekki gert. Fundi slitið 14:30.

