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Tilveran

á hverju 
byggist 
hún?

Úr 97. gr. sveitarstjórnarlaga:

“Sveitarfélögum er heimilt að starfa saman innan
staðbundinna landshlutasamtaka sveitarfélaga er
vinni að sameiginlegum hagsmunamálum
sveitarfélaganna í hverjum landshluta”

“Landshlutasamtök geta með samningum eða
samkvæmt heimildum í sérlögum tekið að sér
verkefni eða aðra starfsemi sem tengist hlutverki
þeirra skv. 1. mgr., svo sem verkefni tengd
byggðaþróun eða öðrum sameiginlegum
hagsmunum sveitarfélaga.”



Hvað erum við í dag ?



Verkefnaflóran



Kjarnastarfsemi SSH er að 
stærstum hluta  fjármögnuð 
með framlagi úr 
jöfnunarsjóði sveitarfélaga 
og að auki með hóflegu 
árgjaldi aðildarsveitar-
félaganna.

Fjárhagsleg umsvif eru 
nokkuð meiri en fram kemur 
hér til hliðar – Fjöldi 
umsýsluverkefna sem gerð 
eru upp sérstaklega sbr. 
næstu glæru. Með þeim fór 
rétt tæplega einn milljarður 
í  gegnum SSH á árinu 2017

Niðurstaða Fjárhagsáætlun Áætl. Niðurstaða Áætlun

2017 2018 2018 2019

TEKJUR

Árgjöld aðildarsveitarfélaganna  1) -9,759,510 -10,800,000 -11,124,200 -15,800,000

Framlag jöfnunarsjóðs
-

30,626,403 -32,000,000 -32,528,748 -35,000,000

Aðrar tekjur -2,435,137 -1,600,000 -2,600,000 -2,600,000

TEKJUR ALLS:
-

42,821,050 -44,400,000 -46,252,948 -53,400,000

REKSTRARGJÖLD

Laun og launatengd gjöld 24,120,271 25,000,000 26,031,400 27,300,000

Húsnæðiskostnaður 4,922,334 5,500,000 5,500,000 6,000,000

Skrifstofa, uppl.kerfi, fundakostn.  o.fl.  9,328,163 9,000,000 8,615,000 11,000,000

Samtals rekstur skrifstofu 38,370,768 39,500,000 40,146,400 44,300,000

Hlutdeild svæðisskipulags /sóknaráætlunar -6,000,000 -6,000,000 -6,000,000 -6,000,000

Nettó rekstur skrifstofu 32,370,768 33,500,000 34,146,400 38,300,000

Verkefnakostnaður  2) 8,844,638 11,000,000 12,000,000 16,000,000

Fjármagnsliðir -888,389 -300,000 -500,000 -800,000

HEILDARNIÐURSTAÐA -2,494,033 -200,000 -606,548 100,000

Hvað kostar  – Hver borgar ?



Yfirlit verkefnisumsjónar SSH 2017

Svæðis- Sóknar- Vegagerðin v/ Viðhald Almennings Samtals 

skipulag áætlun Borgarlína samgöngumála girðinga samgöngur 2017 

Innheimt vegna verkefna

Hlutdeild ríkissjóðs .................... ..... 22,900,000  8,900,000  889,560,000  921,360,000  

Verkefnafé sveitarfélaga .................. 5,000,000  5,000,000  

Rekstrarframlag sveitarfélaga .......... 18,914,002  18,914,002  

Verkefnafé Borgarlínu ..................... 9,000,000  19,500,000  28,500,000  

Vegagerðin v. samgöngumála .......... 12,094,839  12,094,839  

Ónotað verkefnafé fyrra árs ............ 3,984,809  5,000,000  2,500,000  11,484,809  

Fyrirframinnheimt verkefnafé .......... (  1,000,000 ) (  2,000,000 ) 0  (    7,000,000 ) (  10,000,000 )

35,898,811  25,900,000  30,900,000  5,094,839  0  889,560,000  987,353,650  

Kostnaður vegna verkefna

Laun og tengd gjöld ........................ 17,888,405  0  0  0  0  0  17,888,405  

Annar rekstrarkostnaður ................ 5,126,829  1,000,000  0  0  0  0  6,126,829  

Verkefniskostnaður ........................ 12,545,890  25,814,038  29,480,787  10,883,239  3,899,100  889,560,000  972,183,054  

35,561,124  26,814,038  29,480,787  10,883,239  3,899,100  889,560,000  996,198,288  

Verkefnakostnaður SSH (     337,687 ) 914,038  (  1,419,213 ) 5,788,400  3,899,100  0  8,844,638  



Samanburður við 
önnur 
landshlutasamtök



SSH SSV Vest SSNV Eyþing SSA SASS SSS SAMTALS

JÖFNUNARSJÓÐUR V. REKSTURS:

Reglubundið framlag Jöfnunarsjóðs 30,262 30,262 30,262 30,262 30,262 30,262 30,262 30,262 242,096

Jöfnunarsjóður v. sóknaráætlana 2,435 3,953 4,740 4,819 5,208 4,609 5,272 2,962 33,998

Samtals frá jöfnunarsjóði 32,697 34,215 35,002 35,081 35,470 34,871 35,534 33,224 276,094

Rekstrarframlög aðildarsveitarfélaga 9,760 31,626 10,200 3,764 9,900 11,818 49,082 6,615 132,765

SAMTALS REKSTRARFÉ, KJARNASTARFSEMI: 42,457 65,841 45,202 38,845 45,370 46,689 84,616 39,839 408,859

RÍKISSJ. V. SÓKNARÁÆTL OG BYGGÐAMÁLA

Ríkissjóður v. sóknaráætlana 25,534 81,715 107,667 81,707 125,860 94,440 119,537 90,238 726,698

FramLög frá byggðastofnun 0 24,931 41,720 22,431 28,334 38,726 156,142

SAMTALS SÓKNARÁÆTL. OG BYGGÐAMÁL 25,534 106,646 149,387 104,138 125,860 94,440 147,871 128,964 882,840

Ríkissjóður v. almenningssamgangna 889,560 101,023 36,820 27,475 124,509 68,256 133,000 61,457 1,442,100

Starfsmannafjöldi 2.7 5.7 6.9 6 2.9 1 7 6.7 38.9

Aðildarsveitarfélög 7 10 8 7 13 7 15 6 73

Íbúafjöldi 222,377 16,229 6,992 7,180 30,506 10,488 28,737 25,711 348,220

°Rekstrarfé v. kjarnastarfsemi, kr.  pr. íbúa 191 4,057 6,465 5,410 1,487 4,452 2,944 1,549 1,174

Landshlutasamtök sveitarfélaga – samanburður



Framlög ríkisins til sóknaráætlunar landshlutasamtaka sveitarfélaga

Hlutdeild SSH í heild = 3,5%



Hverju 
eigum við 
að sinna?

Markmið samtakanna er: 

að vera vettvangur samráðs og samstarfs aðildarsveitarfélaganna, vinna að 
sameiginlegum hagsmunamálum þeirra  og vera sameiginlegur málsvari 
þeirra.

að efla samstarf sveitarfélaganna og stuðla að samskiptum og samstarfi 
sveitarstjórnarmanna, sveitarstjórnarnefnda og starfsmanna sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu.

að vinna að framþróun til hagsældar fyrir íbúa svæðisins.

SSH skal hafa frumkvæði að vöktun, greiningu, umræðu og kynningu á 
málum sem líkleg eru til að stuðla að framgangi ofangreindra markmiða. 
Með sama hætti skal SSH fylgjast með nýjungum á sviði sveitarstjórnarmála 
jafnt innalands sem erlendis og miðla þeim til aðildarsveitarfélaganna.

SSH skal standa fyrir reglubundnu samráði við ríkisvaldið, ráðuneyti og 
stofnanir um málefni er varða hag sveitarfélaganna og vinna með þeim 
hætti að framþróun og hagsmunum höfuðborgarsvæðisins.

SSH er sameiginlegur vettvangur sveitarfélaganna til að fjalla um rekstur 
þeirra byggðasamlaga sem sveitarfélögin reka sameiginlega hverju sinni, og 
sama gildir um önnur hliðstæð verkefni á vegum aðildarsveitarfélaganna s.s. 
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Nánar verði kveðið á um hlutverk 
stjórnar SSH og fulltrúaráðs SSH í eigendastefnu byggðasamlaganna.



Hvað er í 
gangi ?
SSH er sameiginlegur vettvangur 
sveitarfélaganna til að fjalla um rekstur 
þeirra byggðasamlaga sem sveitarfélögin 
reka sameiginlega hverju sinni, og sama 
gildir um önnur hliðstæð verkefni á vegum 
aðildarsveitarfélaganna s.s. svæðisskipulag 
höfuðborgarsvæðisins. Nánar verði kveðið 
á um hlutverk stjórnar SSH og fulltrúaráðs 
SSH í eigendastefnu byggðasamlaganna

Formleg verkefni
byggja á skilgreindu umboði sveitarfélaganna og ákvæðum laga:

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins
◦ Stjórnsýsluleg umsjón – afgreiðslur tilfallandi mála, samskipti við

Skipulagsstofnun og aðrar eftirlitsstofnanir, samskipti við
aðildarsveitarfélögin v. aðalskipulagsbreytinga o.fl.

◦ Mótun 4 ára þróunaráætlunar

◦ Endurskoðun á fjögurra ára fresti ef þörf krefur

Vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins
◦ Vinnsla og viðhald rennslislíkans

◦ Umgjörð utan um samráðsvettvang vatnsverndar og vatnsnýtingar

Eigendavettvangur byggðasamlaganna

Eigendavettvangur skíðasvæðanna

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins
◦ Byggir á ákvæði laga um sóknaráætlanir landshluta



Hvað er í 
gangi ?
SSH skal standa fyrir reglubundnu 
samráði við ríkisvaldið, ráðuneyti og 
stofnanir um málefni er varða hag 
sveitar-félaganna og vinna með þeim 
hætti að framþróun og hagsmunum 
höfuðborgarsvæðisins

Samráðsverkefni
◦ Samráð og samstarf við ríkisvaldið:

◦ Úrbætur vegna samgangna á höfuðborgarsvæðinu

◦ Stýrihópur vegna áætlunar um loftgæði

◦ Aðgerðahópur um húsnæðismál

◦ Ráðgjafahópur um landskipulagsstefnu

◦ Starfshópur um mat á stöðu landshlutasamtaka

◦ Samráð milli sveitarfélaganna
◦ Hjólahópur, samræming hönnunar stígakerfis

◦ Regluleg uppfærsla vegna uppbyggingar húsnæðis



Hvað er í 
gangi ?
„að efla samstarf sveitarfélaganna og 
stuðla að samskiptum og samstarfi 
sveitarstjórnarmanna, sveitarstjórnar-
nefnda og starfsmanna sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu“ 

Nefndir, ráð og hópar:

◦ Samráðshópur velferðasviða

◦ Stýrihópur vatnsverndar

◦ Skólamálanefnd SSH

◦ Fagráð svæðisskipulags

◦ Hjólahópur

◦ Fjármálastjórar sveitarfélaganna

◦ Fulltrúaráð SSH

◦ Aðrir hópar, tilfallandi



Hvað er í 
gangi ?

Heimasíða SSH
◦ Tölfræði höfuðborgarsvæðisins

◦ Upplýsingar um samstarfsverkefni

◦ Fréttir úr starfi SSH

„Location Capital Area“ – Invest in Reykjavik

Gagnagátt SSH
◦ Lokað gagnasvæði stjórnar, nefnda og verkefnahópa

◦ Þjónusta við Strætó bs., SHS bs. og bakvakt barnaverndar



Hvað er ekki 
í gangi ?

◦ Hagsmunagæsla gagnvart löggjafa, ríki og 
ráðuneytum

◦ Vöktun á stefnum og straumum



Verk að 
vinna

Byggðasamlögin almennt:
◦ Rekstrarúttekt lokahnykkur – formleg verklok

◦ Endurskoðun eigendastefnu og stofnsamninga

◦ Vangaveltur um samrekstur – strúktúrbreytingar ?

SORPA: 
◦ SORPA /SOS – sameiginlegur urðunarstaður

◦ Samstarf á suðvesturhorninu

◦ Rekstur og fyrirkomulag endurvinnslustöðva

Strætó:
◦ Staða Strætó bs. vegna mótunar Borgarlínu, innviðir og rekstur

◦ Staða Strætó bs. vegna framhalds á samstarfi um ferðaþjónustu 
fyrir fatlað fólk



Verk að 
vinna

Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu
◦ Almenningssamgöngur – 10 ára tilraunaverkefni –

„milljarðurinn“

◦ „Pakkinn“ – viðræður við ríkið vegna úrbóta í 
samgöngumálum

◦ „Borgarlínan“ – aðkoma ríkisins, umgjörð, innbyrðis 
skipting á milli sveitarfélaga

◦ Hjólastígar



Álitamál og 
spurningar 
varðandi 
starfið 
framundan

Fulltrúaráð SSH – Lifa eða deyja – breytt viðhorf – breyttar 
áherslur ?

Borgarlínan – Er verkefnið komið á leiðarenda inni á skrifstofu 
SSH – þarf að gera breytingar á umgjörð verkefnisins héðan í 
frá ?

Staða SSH og byggðasamlaganna – skýrara umboð og 
hlutverkaskipting v. stöðu eigendavettvangs og eftirfylgni ?

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins – nýr samningur 2020 -
virkari aðkoma stjórnar

Hverju getur SSH sinnt með óbreyttri umgjörð og umfangi ? 
(áhaldahússsyndromið)



Spurningar
í upphafi
kjörtímabils

• Hvaða áskoranir bíða okkar ?

• Hvaða áherslur á að setja á starfið?

• Hvert verður hlutverk SSH ?

• Hvernig rækjum við það hlutverk ?

• Hver verða verkefnin ?



Samtök sveitarfélga á höfuðborgarsvæðinu


