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STJÓRN SSH 
459. fundur 

 
 
 
 
 

 
Mánudaginn 13. ágúst 2018, kl. 12:15, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SSH, Hamraborg 9, 

Kópavogi. 

 

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

Gunnar Einarsson, Rósa Guðbjartsdóttir og Karl M. Kristjánsson 

Ennfremur sátu fundinn Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH og Hrafnkell Á. Proppé, 

svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins 

 

Þetta gerðist: 

 

Í upphafi fundar bauð stjórnarformaður, Ármann Kr. Ólafsson nýja stjórnarmenn velkomna, þau Rósu 

Guðbjartsdóttur og Karl M. Kristjánsson. 

 

Síðan var gengið til dagskrár: 

 

1. Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu /málsnr. 1601001 

Umræður og yfirferð í kjölfar sameiginlegs fundar fulltrúa SSH og þriggja ráðherra vegna viðræðna um 

aðkomu ríkisins að fjármögnun aðgerða til að bæta innviði samgangna á höfuðborgarsvæðinu, bæði með 

nauðsynlegum aðgerðum til að bæta stofnvegakerfið, sem og eflingu almenningssamgangna. 

 

Upplýst var að næsti fundur aðila er áformaður fyrir lok ágústmánaðar, og þess að vænta að þar komi 

fram skýr mynd á afstöðu ríkisins um fjárhagslega aðkomu að þessu verkefnum á næstu árum. 

 

Niðurstaða: 

Ákvarðanir um næstu skref í máli verða teknar þegar niðurstöður næsta fundar liggja fyrir sbr. ofanritað. 

 

 

2. Málefni byggðasamlaganna  

Umræður vegna undirbúnings fyrir boðaða eigendafundi SORPU bs. og Strætó bs. vegna 

fjárhagsáætlana byggðasamlaganna fyrir árið 2019. 

 

Niðurstaða: 

Formanni og framkvæmdastjóra falið að undirbúa og setja saman dagskrá eigendafundanna. 

 

 

3. Samstarf sorpsamlag á suðvesturhorni /málsnr. 1711001 

Formaður og framkvæmdastjóri gerðu grein fyrir stöðu viðræðna milli fulltrúa SORPU bs. og SOS um 

mögulega lausn á nýjum urðunarstað á Suðurlandi fyrir óvirkan úrgang. Upplýst var að afstaða 

sveitarstjórnar Ölfuss vegna málsins mun væntanlega liggja fyrir í lok ágústmánaðar. 

Næstu skef í máli munu mótast af þeirri niðurstöðu. 
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4. Sameiginleg ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk /málsnr. 1711002 

Fyrir lá minnisblað framkvæmdastjóra til samráðshóp velferðarsviða frá 12. júlí sl. þar sem dregin er 

upp mynd af stöðu máls og bent á nauðsyn þess að ráðinn verði sérstakur verkefnastjóri til að leiða og 

ljúka úrvinnslu og tillögugerð um mögulegt fyrirkomulag og útfærslur á áframhaldandi samstarfi um 

sameiginlega ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk. 

 

Umræður 

 

Niðurstaða: 

Stjórn tekur undir sjónarmið og tillögu framkvæmdastjóra um ráðningu verkefnastjóra  og leggur áherslu 

á að sveitarfélögin samþykki fjárveitingu vegna málsins þannig að hægt verði að leggja fullmótaðar 

tillögur fyrir sveitarfélögin sem fyrst. 

 

Rósa Guðbjartsdóttir óskaði bókað að málið eigi eftir að fá umfjöllun á vettvangi fjöldskyldusviðs 

Hafnarfjarðarbæjar. 

 

 

5. SSH – verkefni og áherslur framunda við upphaf nýs kjörtímabils 

Fyrir lá stiklusamantekt framkvæmdastjóra vegna málsins 

 

Umræður 

Rætt var sérstaklega um samspil SSH og Sambands íslenskra sveitarfélaga í hagsmunagæslu f. 

sveitarfélögin og framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til reksturs SSH 

 

Niðurstaða: 

Formanni og framkvæmdastjóra falið að vinna tillögur að úrvinnslu máls í ljósi umræða á fundinum. 

 

 

6. Búsetuúrræði fyrir ungmenni – mögulegt samstarf sveitarfélaganna /málsnr. 1808002 

Fyrir fundinum lá tölvupóstur bæjarstjóra Seltjarnarness vegna málsins. 

 

Framkvæmdastjóri upplýsti að á næstu vikum séu væntanlega tillögur samstarfshóps sem hefur skoðað 

málið, og gert er ráð fyrir að þær verði tilbúnar fyrir næsta stjórnarfund. 

 

 

7. Önnur mál 

 

a) Áfram Strætó! Hvatning um bættar strætósamgöngur  /málsnr. 1807002  

Fyrir lá erindi frá fulltrúum fyrirtækja í Árbæ og á Ártúnshöfða þar sem vakin er athygli á þörf á 

bættum tengingum almenningsvagna við svæðið.  

Samþykkt að vísa málinu til Strætó bs. til skoðunar.  

 

b) Erindi frá borgarráði; viðræður vegna kostnaðarþátttöku einstaklinga sem nýta sér úrræði 

Reykjavíkurborgar  /málsnr. 1808001  

Samþykkt að vísa erindinu til skoðunar og umsagnar hjá samráðshópi forstöðumanna velferðarsviða. 

 

c) Erindi frá borgarráði; Samstarf um málefni utangarðsfólks /málsnr. 1808001  

Samþykkt að vísa erindinu til skoðunar og umsagnar hjá samráðshópi frostöðumanna velferðarsviða. 

 

 

 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 14:00 

 


