
  
  

 

 

Stjórn SSH 

380. fundur 

 

 

 

 

 
Mánudaginn 1. október   2012  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, Haraldur Sverrisson, 

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, Jón Gnarr Kristinsson, Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Einarsson, 

Guðný Ívarsdóttir og Snorri Finnlaugsson. 

Ennfremur sat fundinn Dagur B. Eggertsson formaður framtíðarhóps SSH.  

Framkvæmdastjóri, Páll Guðjónsson  ritaði fundargerð.  

 

 
Þetta gerðist: 

 
 

1. Málefni Strætó bs. 

Á fundinn mættu undir þessum dagskrárlið Einar Örn Benediktsson stjórnarformaður Strætó 

bs, Reynir Jónsson framkvæmdastjóri og Einar Kristjánsson forstöðumaður skipulags- og 

þróunarsviðs. 

 

Rætt var um neðangreind mál 

 

a) Fjármagn sem Strætó bs. fær til ráðstöfunar út úr samningi milli ríkisins og SSH 

vegna eflingar almenningssamganga á höfuðborgarsvæðinu og ósamræmi milli þeirra 

fjármuna og þess sem gert var ráð fyrir í áætlunum Strætó bs. um aukinn akstur og 

þjónustu á grundvelli samningsins. Ennfremur var undir þessum lið rætt um framlög 

sveitarfélaganna til Stætó bs. og framtíð og fyrirkomulag nemendakortsins. 

 

Niðurstaða umræðu: 

Málið verður skoða frekar á vettvangi stýrihóps vegna samningsins við ríkið og í 

tengslum við umfjöllun um fjárhagsáætlun Strætó bs. í aðildarsveitarfélögunum 

 

b) Samstarf Strætó bs. og einstakra landshlutasamtaka sveitarfélaga við skipulagningu 

og kynningu á akstri almenningsvagna á vegum landshlutasamtakanna og tengingu 

við leiðarkerfi, fargjaldakerfi og logo Strætó bs. 

 

Niðurstaða umræðu: 

Framtíðarhópi SSH falið að fara yfir málið í tengslum við yfirstandandi mótun á 

eigendastefnu fyrir Strætó bs. 

 

 

  

 

 

 



  
  

 

 

 

2. Málefni Skíðasvæðanna 

Á fundinn mættu undir þessum dagskrárlið Anna Margrét Jóhannesdóttir og Atli Þór 

Þorvaldsson frá Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar og Magnús Árnason framkvæmdastjóri 

skíðasvæða höfuðborgarsvæðins. 

 

Eftirfarandi mál voru til umfjöllunar: 

 

a) Stjórnsýsluúttekt skíðasvæðanna. 

Fyrir fundinum lá fundargerð stjórnar skíðasvæðanna frá 17. september sl. og erindi 

stjórnar skíðasvæðanna til SSH dags. 20. september sl. 

Anna Margrét og Atli gerðu grein fyrir helstu niðurstöðum nýrrar stjórnsýsluúttektar 

á samstarfi sveitarfélaganna um rekstur skíðasvæðanna og greiningu á rekstri þeirra 

að undanförnu, sem og þeim tillögum og  ábendingum sem settar eru fram í 

skýrslunni.  

 

Niðurstaða umræðu: 

Stjórn vísar málinu til Framtíðarhóps SSH til frekari úrvinnslu og tillögugerðar.  

 

b) Rekstraráætlun skíðasvæðanna fyrir árið 2013. 

Fyrir lá bréf framkvæmdastjóra skíðasvæðanna frá 20. september sl. vegna 

fjáhagsáætlunar skíðasvæðanna fyrir árið 2013, og ójafnað tap vegna ársins 2012. 

Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna gerði grein fyrir máli. 

 

Niðurstaða umræðu: 

Stjórn vísar málinu til afgreiðslu aðildarsveitarfélaganna í tengslum við 

fjárhagsáætlanagerð fyrir árið 2013.  

 

 

Þar sem umfjöllun um ofangreind tvö dagskrármál tók langan tíma var ákveðið að slíta fundi 

og boða til aukafundar stjórnar miðvikudaginn 3. októbar 2012 til umfjöllunar um aðra 

dagskrárliði sem ekki var unnt að fjalla um á þessum fundi 

 

 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 14:00  

 


