
  
  
 

 
 

Stjórn SSH 
370. fundur 

 
 
 
 
 
Mánudaginn 7. nóvember   2011  kl.12:15 kom stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
saman til fundar á skrifstofu SSH að Hamraborg 9, Kópavogi. 
 
Eftirtaldir stjórnarmenn sátu fundinn: Ásgerður Halldórsdóttir formaður , Haraldur Sverrisson, Gunnar 
Einarsson,  Guðmundur Rúnar Árnason, Jón Gnarr Kristinsson,  Pálmi Másson og Guðný Ívarsdóttir.  
Guðrún Pálsdóttir boðaðu forföll. 
Dagur B. Eggertsson formaður framtíðarhóps SSH og S. Björn Blöndal, aðstoðarrmaður borgarstjóra 
sátu einnig fundinn. 
Framkvæmdastjóri, Páll Guðjónsson  ritaði fundargerð.  
 
 
Þetta gerðist: 
 

 
1. IPA og Taiex styrkir fyrir höfuðborgarsvæðið – hlutverk og staða SSH sem 

landshlutasamtaka vegna slíkra styrkjaumsókna. 
Á fundinn mættu Hrólfur Jónsson sviðsstjóri framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar og Margrét 
Jónsdóttir Njarðvík ráðgjafi til kynningar á möguleikum sem felast í IPA og Taiex styrkjum 
fyrir höfuðborgarsvæðið. 
 
Fram kom að á vegum Reykjavíkurborgar eru þessi mál í skoðun, og hún hefur m.a. leitt í ljós 
að ein forsenda fyrir slíkum styrkjum er  að sótt sé um þá í nafni einstakra landshluta 
/landshlutasamtaka. 
 
Umræður 
 
Niðurstaða: 
Stjórn telur rétt að skoðaðir verði allir möguleikar og tækifæri til fjármögnunar áhugaverðra 
verkefna sem gagnast geta höfuðborgarsvæðinu öllu og eftir atvikum sótt um slíka styrki í 
nafni SSH. Samþykkt að fela verkefnahópi 20 sem fjallar um atvinnumál og gerð 
sóknaráætlunar fyrir höfuðborgarsvæðið að vinna greiningu á mögulegum tækifærum vegna 
þessa, og leggja hugmyndir og tillögur fyrir stjórn SSH. 
 
Undir þessum lið lá einnig fyrir minnisblað frá Önnu Margréti Guðjónsdóttur  með fyrirspurn 
um áhuga SSH til þátttöku í umsókn í rannsóknaráætlun ESB í samstarfi við „Græna orku“. 
 
Niðurstaða: 
Samþykkt að vísa þessu máli til verkefnahóps 20 til skoðunar. 
 
 
 



  
  

 
 

2. Málefni skíðasvæðanna. 
 

Eftirfarandi gögn lágu fyrir fundinum vegna þessa máls: 
 

a) Samþykkt aðalfundar SSH frá 4. nóvember sl. um „snjóframleiðslu í Bláfjöllum og 
eflingu vetrarferðaþjónustu, svohljóðandi: 

 
„Aðalfundur SSH haldinn í Safnaðarheimiliu Kirkjuhvoli, Garðabæ, 4. nóvember  2011 
samþykkir að fela stjórn SSH, með eflingu vetrarferðaþjónustu að leiðarljósi, að kanna 
möguleika á samstarfi við ráðuneyti ferðamála um uppbyggingu snjóframleiðslu í 
Bláfjöllum, enda verði öllum skilyrðum fullnægt“ 

 
b) Ályktun Skíðaráðs Reykjavíkur frá 27. október 2011 um snjóframleiðslu í Bláfjöllum 
 
c) Umsögn fjármálastjóra Reykjavíkurborgar dags. 7. nóvember 2011um drög 

Skíðasvæðanna að fjárhagsáætlun 2012 
 

d) Drög að úttektarblaði vegna stjórnsýsluúttektar á Skíðasvæðum höfuborgarsvæðsins 
dags. 26. október 2011. 

 
Umræður. 
 
Niðurstaða: 
Vegna ályktunar aðalfundar SSH sbr. a) lið telur stjórn nauðsynlegt að fá rýni á 
fyrirliggjandi gögn um veðurfarslegar forsendur til snjóframleiðslu í Bláfjöllum og 
tryggari upplýsingar um líklega þróun veðurfars á næstu árum til að skapa fullnægjandi 
vissu um um þann þátt. 
 
Varðandi c) lið hér að ofan, fellst stjórn SSH á tillögur í umsögn fjármálastjóra 
Reykjavíkurborgar vegna fjárhagsáætlunar skíðasvæðanna fyrir 2012. 
 
Varðandi d) lið samþykkti  stjórn SSH að til viðbótar þeim verkþáttum sem lýst er í 
drögum að stjórnsýsluúttekt vegna skíðasvæðanna verði jafnframt unnin rekstrarúttekt 
með hliðstæðum hætti og vegna byggðasamlaganna.  
 
 

3. SSH – verkefnayfirferð eftir aðalfund. 
 

Framkvæmdastjóri lagði fram yfirlit yfir helstu verkefni, fyrirliggjandi og fyrirsjáanleg sem 
vinna þarf á næstunni á vegum SSH.  
 
Umræður 
 
Niðurstaða: 
Samþykkt að framkvæmdastjóri sendi sem fyrst erindi til allr aðildarsveitarfélaganna og kalli 
eftir tilnefningu í nýtt fulltrúaráð SSH á grundvelli nýrra samþykkta sem samþykktar voru á 
aðalfundi SSH 4. nóvember sl. 
 
Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að finna, í samráði við framkvæmdstjóra 
byggðasamlaganna,  hentugan tíma sem allra fyrst og fundarstað fyrir ársfundi 
byggðasamlaganna.  
   

 
4. Fjárhagsáætlanir byggðasamlaganna 2012. 

 
Fram voru lagðar umsagnir fjármálaskrifstofu Reykajvíkurborgar dags. 7. nóvember 
2011vegna fjárhagsáætlana byggðasamlaganna. Umsagnirnar byggja á greiningu  



  
  

fjármálastjóra Reykjavíkurborgar og fjármálastjóra Kópavogsbæjar eftir yfirferð með 
framkvæmdastjórum byggðasamlaganna sbr. samþykkt á 368. stjórnarfundi SSH 17. október 
sl. 

 
Umræður. 
 
Niðurstaða: 
Þar sem framangreind gögn höfðu ekki borist stjórnarmönnum fyrir fundinn voru þau lögð 
fram til kynningar. 
 
Fulltrúar Reykjavíkurborgar upplýstu að þær tillögur sem fram koma í umsögnum 
fjármálaskrifstofu borgarinnar verði lagðar til grundvallar við fyrstu útgáfu fjárhagsáætlunar 
borgarinnar. Jafnframt kom fram af þeirra hálfu að ef athugasemdir kæmu fram frá öðrum 
eigendum byggðasamlaganna, þá gæti það leitt til breytinga á síðari stigum ef sátt næst þar 
um. 
 
 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 14:00  
 


