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Stjórn SSH 

516. fundur 
 

Mánudaginn 7. desember 2020, kl. 11:00, kom stjórn SSH saman til fundar með fjarfundarbúnaði.  

 

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Dagur B. Eggertsson, Haraldur 

Sverrisson, Rósa Guðbjartsdóttir stjórnarmenn í SSH og Gunnar Einarsson formaður stjórnar. Páll 

Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH, og Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH 

sem ritaði fundargerð.  

 

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár. 

 

 

1. Undirbúningur Borgarlínu / málsnr. 1903002 

 

Framhald umræðu frá 515. fundi. Kynning á drögum frumdraga fyrstu lotu Borgarlínu sem liggja 

fyrir. Gestir fundarins undir þessum lið eru Bryndís Friðriksdóttir, Lilja G. Karlsdóttir, 

Ragnheiður Einarsdóttir og Hrafnkell Á Proppé, verkefnastjóri Borgarlínu. Einnig Jóhannes 

Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó bs. Hrafnkell Á Proppé, Ragnheiður Einarsdóttir og Lilja 

G. Karlsdóttir kynna frumdrögin.  

 

 

Þá eru lagðar fram til kynningar fundargerðir framkvæmdastjórnar Verkefnastofu Borgarlínu.  

 

 

2. Málefni skíðasvæðanna / málsnr. 1501005 

 

Áframhaldandi umræða frá 515. fundi. Gestir fundarins undir þessum lið eru Björg Fenger fulltrúi 

í samstarfsnefnd Skíðasvæðanna, Magnús Árnason framkvæmdastjóri Skíðasvæðanna, Ómar 

Einarsson sviðsstjóri ÍTR, Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs Hafnarfjarðar, Margrét 

Lilja Gunnarsdóttir frá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkur og Eyþóra Kristín Geirsdóttir frá embætti 

borgarlögmanns. Kynntar eru tillögur um framhald innkaupaferlis og uppfærð sviðsmynd vegna 

uppbyggingar á skíðasvæðunum.  

 

Niðurstaða fundar: 

  

Skrifstofu SSH er falið að senda fyrirliggjandi tillögur til umræðu, afgreiðslu og  staðfestingar  á 

vettvangi aðildarsveitarfélaganna. Samhliða er skrifstofu SSH falið að vinna viðauka við 

Samkomulag um endurnýjun og uppbyggingu á mannvirkjum skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 

frá 7. maí 2018, til samræmis við framlagðar tillögur. Málinu verður fylgt eftir með kynningu 

verði óskað eftir því af sveitarfélögunum.  

 

 

3. Aðalfundur 2020 / málsnr. 2009001 
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Aðalfundur SSH fór fram 13. nóvember sl. Á fundinum komu fram nokkrar tillögur og 

athugasemdir sem koma til meðferðar stjórnar SSH, en nánari útlistun er að finna í fyrirliggjandi 

minnisblaði og meðfylgjandi gögnum þess.   

 

Niðurstaða fundar:  

 

Tillaga um höfuðborgarkort sem fram kom á aðalfundi 2020 verði skoðuð samhliða vinnu um 

átaksverkefni sóknaráætlunar og er vísað til þeirrar umræðu.  

 

Tillögu um að skoða möguleika á að umbuna framlínustarfsfólki byggðasamlaganna er vísað til 

byggðasamlaganna.  

 

Erindi um störf svæðisskipulagsnefndar og svæðisskipulagsstjóra er vísað til skrifstofu SSH.  

 

Framkvæmdastjóra SSH er falið að svara upplýsingabeiðnum sem fram komu á aðalfundi 2020 

og vörðuðu tillögur sem voru lagðar fram á aðalfundi 2019 og veita upplýsingar um afgreiðslu 

þeirra tillagna. 

 

 

4. Fjölsmiðjan / málsnr. 1501007 

 

Fyrirliggjandi er erindi Fjölsmiðjunnar, dags. 2. nóvember 2020, þar sem lýst er áhrifum Covid-

19 á starfsemina ásamt því að farið er fram á viðbótarfjármagn til starfseminnar vegna þeirra. 

Afgreiðslu þessa erindis var frestað á 514. fundi.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Stjórn samþykkir að leggja til við sveitarfélögin að veitt verði viðbótarfjármagni til starfsemi 

Fjölsmiðjunnar í samræmi við erindið og þá kostnaðarskiptingu milli sveitarfélaga sem þar kemur 

fram.  

 

 

5. Sóknaráætlun 2020-2024 / málsnr. 1906002 

 

Á 515. fundi var ákveðið að birta auglýsingu þar sem óskað er eftir styrkumsóknum úr sjóði sem 

styðja á við nýsköpunarverkefni á sviði ferðaþjónustu og sjálfbærni, en um er að ræða eitt af 

áhersluverkefnum sóknaráætlunar 2020-2024. Þriggja manna úthlutunarnefnd er m.a. ætlað að 

yfirfara styrkumsóknir og leggja tillögur um styrkveitingar fyrir stjórn til samþykktar. Samtök 

ferðaþjónustunnar hafa tilnefnt Rannveigu Grétarsdóttur, og Pál Gíslason í úthlutunarnefnd 

sjóðsins og Íslandsstofa hefur tilnefnt Hildi Björgu Bæringsdóttur og Þorleif Þór Jónsson. Einn 

nefndarmanna skal skipaður af stjórn SSH án tilnefningar og liggur fyrir fundinum að skipa í 

nefndina.  
 

Þá er fyrirliggjandi greinargerð stýrihóps stjórnarráðsins um byggðamál um sóknaráætlanir 

landshluta 2015-2019.  

 

Niðurstaða fundar:  
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Rósa Guðbjartsdóttir er skipuð sem fulltrúi SSH í úthlutunarnefnd sjóðsins. Rannveig 

Grétarsdóttir og Þorleifur Þór Jónsson eru skipuð úr hópi tilnefndra í úthlutunarnefndina.  

 

 

6. Stjórnsýsla byggðasamlaga / málsnr. 1912001 

 

Framhald umræðu frá 513. fundi. Ákveðið hefur verið að halda fræðslufund  fyrir kjörna fulltrúa 

um verkefnið og liggur fyrir fundinum að ákveða fyrirkomulag hans. Gestir fundarins undir 

þessum lið eru Guðrún Ragnarsdóttir og Helga Hlín Hákonardóttir ráðgjafar Strategíu. Þá liggur 

fyrir fundinum að ákvarða fyrirkomulag á stýrihópi vegna verkefnisins. Helga Hlín Hákonardóttir 

fjallar um tillögur um stefnuráð, Hildigunnur Hafsteinsdóttir kynnir stöðu greiningar verkefna, 

Guðrún Ragnarsdóttir kynnir drög að dagskrá fundarins.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Kynningarfundur fyrir kjörna fulltrúa á höfuðborgarsvæðinu um verkefnið og stöðu þess verður 

haldinn föstudaginn 11. desember kl. 8:00 í samræmi við fyrirliggjandi dagskrá.  

 

 

7. Umferðarljósastýringar á höfuðborgarsvæðinu / málsnr. 2011013 

 

Fyrirliggjandi er erindi frá Bæjarráði Kópavogsbæjar en ráðið samþykkti að vísa fyrirspurn 

bæjarfulltrúans Theódóru S. Þorsteinsdóttur um umferðarstýringu á höfuðborgarsvæðinu til 

stjórnar SSH og stjórnar Betri Samgangna ohf. Erindið varðar það hvort kaup Reykjavíkurborgar 

á umferðarljósabúnaði falli undir Samgöngusáttmálann, hvenær ráðist verði í markvissar aðgerðir 

til að nýta tæknilausnir og umferðarljósakerfi á höfuðborgarsvæðinu í takt við markmið 

samkomulagsins. Einnig hvort farið verði í útboð á hugbúnaði vegna miðlægrar stýringar 

umferðarljósa, um kaup á vélbúnaði og þjónustu kerfisins og stýrikössum umferðarljósa ásamt 

öðrum búnaði sem tengist kerfinu. 

 

Fyrir liggja niðurstöður úttektar SWECO á umferðarljósastýringum á höfuðborgarsvæðinu. Í 

úttektinni felst greining á núverandi umferðarljósakerfi og rekstri þess, mat á kostum og göllum 

mismunandi umferðarljósakerfa og verkferla og tillaga um hvernig þróa á umferðarljósastýringar 

á höfuðborgarsvæðinu. Nauðsynlegt þótti að vinna greinargott stöðumat á umferðaljósastýringum 

á höfuðborgarsvæðinu með það að markmiði að vinna frekari tillögur og aðgerðaáætlun á 

grundvelli niðurstaðna SWECO. Samstarfshópur sveitarfélaganna og Vegagerðarinnar um 

umferðarljósastýringar á að vinna frekari tillögur og að gerðaáætlun á grundvelli niðurstaðna 

SWECO og skila ítarlegri tillögum að úrbótum ásamt aðgerða- og innleiðingaráætlun til stjórnar 

Betri samgangna ohf. í janúar 2021. 

 

Niðurstaða fundar: 

 

Skrifstofu SSH er falið að svara erindinu í samræmi við framangreint.  

 

 

8. Áfangastaða- og markaðsstofur / málsnr. 2011009 
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Lögð eru fram til kynningar og umræðu drög samantektar um skipulag, áherslur og samstarf 

áfangastaða- og markaðsstofa. Þá liggja fyrir drög að samstarfssamningi milli atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytisins og SSH um stofnun áfangastaðastofu á starfssvæði SSH. Páll Björgvin 

Guðmundsson kynnir framangreint. Er framkvæmdastjóra í samráði við formann falið að fylgja 

málinu eftir. 

 

 

9. Samstarfssamningar sveitarfélaga / málsnr. 2009003 

 

Hinn 24. ágúst sl. fengu sveitarfélögin erindi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins þar sem 

koma fram ábendingar og athugasemdir við form og efni þar tilgreindra samtarfssamninga 

sveitarfélaga. Fyrirliggjandi er minnisblað um stöðu þessarar vinna hjá SSH og sveitarfélögunum 

og verður það kynnt.  

 

Ekki gafst tími til að taka þennan lið á dagskrá fundarins og er honum frestað.  

 

 

10. Erindi varðandi kostnað við förgun dagblaðapappírs /málsnr. 2012002 

 

Fyrirliggjandi er erindi Magnúsar Halldórssonar, þar sem spurt er um kostnað sveitarfélaganna 

vegna förgunar á dagblaðapappír, og hvort SSH telji koma til greina að banna frídreifingu efnis á 

dagblaðapappír af umhverfisástæðum. Gerð er tillaga um að erindinu verði vísað til Sorpu bs.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Stjórn samþykkir að vísa erindinu til Sorpu bs.  

 

 

11. Fundargerð stjórnar Sorpu bs.  

 

Lögð fram til kynningar ásamt fundargögnum: 

Fundargerð 436. fundar stjórnar Sorpu bs. hinn 22. október 2020. 

 

 

12. Fundargerð stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál 

 

Lögð fram til kynningar: 

Fundargerð 65. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál hinn 2. nóvember 2020.  

 

 

13. Fundargerðir byggðamálaráðs 

 

Lögð fram til kynningar: 

Fundargerð 11. fundar byggðamálaráðs hinn 5. nóvember 2020. 

 

 

14. Fundargerðir stjórnar Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar Norðurlandi eystra 
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Lagðar fram til kynningar: 

Fundargerð 17. fundar, hinn 11. nóvember 2020. 

Fundargerð 18. fundar, hinn 25. nóvember 2020. 

 

 

15. Fundargerðir stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga  

 

Lagðar fram til kynningar: 

Fundargerð 563. fundar, hinn 28. október 2020. 

Fundargerð 564. fundar, hinn 6. nóvember 2020. 

 

 

16. Fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga 

 

Lagðar fram til kynningar: 

Fundargerð 890. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga hinn 30. október 2020. 

Fundargerð 891. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga hinn 20. nóvember 2020. 

 

 

17. Stafrænt ráð sveitarfélaga/ málsnr. 2012003 

 

Kynning á starfi Stafræns ráðs sveitarfélaga, fyrirliggjandi tillögum ráðsins og næstu skrefum í 

vinnu þess. Gestur fundarins undir þessum lið er Áslaug Hulda Jónsdóttir, fulltrúi SSH í Stafrænu 

ráði sveitarfélaga. Áslaug Hulda Jónsdóttir kynnir framangreint, en fyrirliggjandi eru tillögur um 

stofnun miðlægs tækniteymis Sambands íslenskra sveitarfélaga og er ráðgert að kostnaður vegna 

þess skiptist milli sveitarfélaga.  

 

Niðurstaða fundar:  

 

Framangreindu er vísað til umræðu og afgreiðslu á vettvangi aðildarsveitarfélaganna með 

tilheyrandi kynningu, verði óskað eftir því af hálfu sveitarfélaganna.  

 

 

18. Fundargerð Samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 

 

Lögð fram til kynningar: 

Fundargerð 387. fundar Samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, hinn 2. desember 

2020. 

 

 

 

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 14:00 

 


