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Stjórn SSH 
488. fundur 

 
Mánudaginn 16. mars 2020, kl. 16:00, kom stjórn SSH saman til fundar með fjarfundabúnaði. 

 

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

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

Krogh Ólafsson. Þá Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og Hildigunnur 
Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH sem ritaði fundargerð.  

 

Gestir fundarins Eiríkur Björn Björgvinsson og Helgi Grímsson.  

 

 

1. Skipulag skóla, frístunda og íþrótta 
 

Umræður um útfærslu skerðingar þjónustu grunnskóla, leikskóla, frístundar og tómstundastarfs.  

 

Umræður um viðbrögð við kröfum um endurgreiðslu gjalda, t.a.m. vegna leikskóla og frístundar.  

 
Niðurstaða fundar: 

 

Ákveðið að bíða í viku með að forma viðbrögð, þá verði vonandi m.a. ljóst hvaða þjónustu þarf 

að skerða og að hve miklu leyti.  

 
Umræða um hvort sundlaugum skuli lokað eða þeim haldið opnum en afstaðan sú að rétt sé að öll 

sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu leysi þetta með sama hætti.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Ákveðið að hafa áfram opið með takmörkunum á fjölda, þ.e. komið til móts við leiðbeiningar og 
staðan endurmetin reglulega.  

 

2. Formleg tilnefning í samráðshóp um skólahald vegna heimsfaraldurs kórónaveiru (COVID-

19) eftir formlegri beiðni mennta- og  menningarmálaráðuneytisins 

 
SSH hefur borist formleg beiðni ráðherra um tilnefningu í ofangreindan samráðshóp. Tillaga var 

gerð um tilnefningu Fanneyju Dórótheu Halldórsdóttur fræðslustjóra í Hafnarfirði og Helga 

Grímssonar, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur.  

 

Niðurstaða fundar: 
 

Samþykkt samhljóða. 
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3. Aðgerðir sveitarfélaga til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf.  

 
Rætt var um tillögur sem Samband íslenskra sveitarfélaga vinnur að um aðgerðir sveitarfélaga til 

viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf í ljósi þess samdráttar sem blasir við og farið yfir drög að bréfi 

Sambandsins. Enn liggja ekki fyrir ákvarðanir um aðgerðir en fundað verður um málið í vikunni. 

Mikilvægt að miðla upplýsingum til aðildarsveitarfélaga SSH eftir því sem tilefni skapast.  

 
Umræða. 

 

4. Málefni útboðs á skíðasvæðunum  

 

Niðurstaða fundar: 

 
Samþykkt að halda áfram með skoðun á málinu miðað við aðstæður. 

 

 

5. Önnur mál 

 
Ákveðið var að funda að nýju þriðjudaginn 17. mars kl 16:00. 

 

 

 

 Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl 16:45.  


