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Miðvikudaginn 5. nóvember   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: Snorri Finnlaugsson, Ásgerður Halldórsdóttir, 

Haraldur Sverrisson, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, Jón Gnarr Kristinsson, Ármann Kr. Ólafsson, 

Gunnar Einarsson. 

Guðný Ívarsdóttir boðaði forföll 

Ennfremur sat fundinn Dagur B. Eggertsson formaður framtíðarhóps SSH.  

Framkvæmdastjóri, Páll Guðjónsson  ritaði fundargerð.  

 

 
Þetta gerðist: 

 
Nýkjörinn formaður stjórnar SSH, Snorri Finnlaugsson setti fund og stýrði. 

 

1. Kosning varaformanns. 

Gunnar Einarsson var kosinn varaformaður stjórnar 

 

 

2. Tillaga um undirbúning á val á ytri endurskoðendum Reykjavíkurborgar og 

byggðasamlaganna 

Á fundinn mættu Ellý Katrín Guðmundsdóttir borgarritari og Sigrún Guðmundsdóttir og 

Sturla Jónsson fulltrúar úr endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar og kynntu tillögu 

nefndarinnar til borgarráðs um útboð á ytri endurskoðun byggðasamlaganna í samstarfi við 

Reykjavíkurborg. Gerð var grein fyrir lagalegum, faglegum og fjárhagslegum forsendum 

þessarar tillögu. 

 

Umræður. 

 

Niðurstaða umræðu. 

Stjórn SSH telur eðlilegt að stjórnir byggðasamlaganna taki tillöguna til skoðunar í ljósi þeirra 

lagalegu, faglegu og fjárhagslegu forsendna sem hún byggir á. 

 

 

3. Starfsreglur svæðisskipulagsnefndar 

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir máli.  

Fyrir liggur, í framhaldi af nýju samkomulagi um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins að 

endurskoða núgildandi starfsreglur svæðisskipulagsnefndar. 

 

Umræður. 

 

 

 



  
  

 

 

Niðurstaða umræðu: 

Samþykkt að fela rýnihópi svæðisskipulags að vinna tillögu að nýjum starfsreglum fyrir 

svæðisskipulagsnefndina 

 

 

4. Uppbygging hjólreiðastíga á höfuðborgarsvæðinu 

Fyrir lá erindi frá Landssamtökum hjólreiðamanna vegna uppbyggingar hjólreiðastíga á 

höfuðborgarsvæðinu. 

 

Samþykkt að vísa málinu til umfjöllunar í tengslum við endurskoðun svæðisskipulags 

höfuðborgarsvæðisins. 

 

5. IPA styrkir 

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir úrvinnslu og þróun máls í framhaldi af samþykkt stjórnar 

frá 380. stjórnarfundi. Upplýst var að ekki hefur myndast samstaða um sameiginlega aðkomu 

aðildarsveitarfélaga að verkefnaumsókn á þessu ári. 

 

Niðurstaða. 

Í ljósi ofangreinds telur stjórn ekki ástæðu til að SSH komi með beinum hætti að IPA 

umsóknum í ár. 

 

6. Frumvarp til laga um almenningssamgöngur. 

Fyrir lá erindi Guðjóns Bragasonar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem vakin er 

athygli á drögum að nýju lagafrumvarpi um almenningssamgöngur. 

 

Umræður. 

 

Niðurstaða: 

Stjórn SSH leggur áherslu á að þess verði gætt í hvívetna að væntanlegt frumvarp verði mótað 

með þeim hætti, að það feli ekki í sér neinar hindranir til áframhaldandi úrvinnslu og þróunar á 

því tilraunaverkefni sem nú er í gangi til eflingar almenningssamganga á höfuðborgarsvæðinu. 

 

7. Framtíðarhópur SSH. 

 

a) Eigendastefna fyrir byggðasamlögin 

Rætt var um stöðu máls og viðhorf eftir kynningu á drögum að eigendastefnu fyrir 

byggðasamlögin á aðalfundi SSH 26. október sl. Framtíðarhópur mun vinna málið 

áfram. 

 

b) Sóknaráætlun og ráðgjafaráð SSH 

Farið var yfir stöðu máls og rætt um fyrsta fund farmtíðarhóps SSH með ráðgjafaráði 

sem haldinn verður 9. nóvember nk. 

 

 

8. Önnur mál. 

 

a) Atvinnuleysistryggingasjóður og sveitarfélögin. 

Ármann Kr. Ólafsson vakti máls á núverandi stöðu og þeim áhrifum sem 

yfirstandandi breytingar muni hafa á fjárhag sveitarfélaganna. Upplýst var að nýrra 

upplýsinga sé að vænta frá ráðuneyti á næstu dögum, og ákveðið að bíða með frekari 

umræðu þar til þær upplýsingar liggja fyrir. 

 

 

  

 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 13:50  


