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Stjórn SSH 

495. fundur 
 

Mánudaginn 27. apríl 2020, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar með fjarfundabúnaði. 

 

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

Einarsson, Haraldur Sverrisson stjórnarmenn í SSH og Rósa Guðbjartsdóttir formaður stjórnar. Þá 

Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur 

SSH sem ritaði fundargerð.  

 
 

1. Covid-19 / málsnr. 2003006 

 

a) Áherslur SSH og aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna efnahagslegra áhrifa Covid-19 

 

Rætt um minnisblað SSH til fjármála- og efnahagsráðherra og viðbrögð við því, aðkomu 

ríkisins vegna Covid-19 og þær aðgerðir sem hafa verið boðaðar. Rætt um þörf á frekari 

greiningum á áhrifum, einnig með hliðsjón af því að um langtímaáhrif kunni að verða að ræða. 

Lögfræðingur SSH fór yfir minnisblað um aðgerðir ríkisstjórna á Norðurlöndum í þágu 

sveitarfélaga.  

 

Niðurstaða fundar: 

Fyrirhugað að landshlutasamtökin og Samband íslenskra sveitarfélaga fundi nk. miðvikudag 

um þetta mál. Ákveðið að bíða niðurstöðu þess fundar.  

 

b) Tekjutap sjálfsætt starfandi leik-og grunnskóla m.a. vegna niðurfellinga skólagjalda 

 

Lögfræðingur SSH fór yfir minnisblað sem unnið var vegna þessa og þær tillögur sem þar 

koma fram.  

  

 Niðurstaða fundar: 

Ákveðið að vinna skoðunina áfram og skoða innan hvers sveitarfélags fyrir sig. Frekari 

umræðu frestað til næsta fundar. Vísað til lögfræðings SSH til frekari vinnslu en málið verður 

tekið fyrir aftur á fundi stjórnar 4. maí nk.  

 

2. Samgöngusáttmálinn/ málsnr. 2003010 

 

Framkvæmdastjóri SSH fer yfir stöðu mála. Fyrir liggja endanleg drög að frumvarpi til laga um 

heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á 

höfuðborgarsvæðinu sem áætlað er að lögð verði fyrir Alþingi á næstunni. Lagt fram minnisblað 

og drög að áætluðu greiðsluflæði sveitarfélaganna vegna Samgöngusáttmálans. Ráðgert er að 

fullgera greiðsluflæðið í samráði við Vegagerðina á næstu dögum og verður greiðsluflæðið lagt 

endanlega fyrir á næsta fundi stjórnar 4. maí nk. 
 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:15. 


