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Stjórn SSH 

501. fundur 
 

Mánudaginn 7. september 2020, kl. 11:30, kom stjórn SSH saman til fundar í Sveinatungu, Garðatorgi 

7, Garðabæ.  

 

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

Einarsson, Haraldur Sverrisson, Karl M. Kristjánsson, stjórnarmenn í SSH og Rósa Guðbjartsdóttir 

formaður stjórnar. Þá Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og Hildigunnur 

Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH sem ritaði fundargerð.  

 

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár. 

 
 

 

1. Stjórnsýsla byggðasamlaga / málsnr. 1912001 

 

Fyrir liggur minnisblað frá framkvæmdastjóra ásamt drögum að innleiðingaráætlun vegna 

áframhaldandi vinnu við verkefnið ásamt kostnaðaráætlun. Fyrsti fasinn í þeirri vinnu er að greina 

og flokka verkefni byggðasamlaganna.  

 

Umræður.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Stjórn samþykkir að haldið verði áfram með verkefnið í samræmi við framlagða 

innleiðingaráætlun og er framkvæmdastjóra falið að koma innleiðingaráætluninni til 

framkvæmdar með hliðsjón af þeim forsendum sem fram koma í minnisblaði.   
 

2. Stafrænt ráð sveitarfélaga / málsnr. 2005009 

 

Fyrir liggur erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, með beiðni um að stjórnir 

landshlutasamtaka tilnefni fulltrúa í stafrænt ráð sveitarfélaga. Ráðinu er ætlað að vera ráðgefandi 

við stefnumótun og ákvarðanatöku sambandsins um samstarf sveitarfélaga í stafrænum málum en 

jafnframt liggja fyrir drög að erindisbréfi ráðsins.  

 

Þá liggur fyrir boð frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um að halda kynningu á stafrænni þróun 

fyrir stjórnendur og starfsmenn sveitarfélaga.  

 

Umræður.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Stjórn samþykkir að tilnefna Áslaugu Huldu Jónsdóttur sem fulltrúa SSH í stafrænu ráði 

sveitarfélaga.  
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3. Samgöngusáttmálinn / málsnr. 2003010 

 

Staða verkefna og minnisblað frá Vegagerðinni lagt fram. Páll Björgvin Guðmundsson, 

framkvæmdastjóri kynnir.  

 

Tillaga um að fundur með öllum kjörnum fulltrúm á höfuðborgarsvæðinu verði haldinn 

föstudaginn 25. september 2020 þar sem farið verði yfir stöðu verkefna samgöngusáttmálans. 

 

Umræður.  

 

Niðurstaða fundar:  

 

Ákveðið að halda fund með öllum kjörnum fulltrúum á höfuðborgarsvæðinu þann 25. september.  

 

 

4. Aðalfundur SSH 2020 / málsnr. 2009001 

 

Gerð er tillaga um að aðalfundur SSH verði haldinn föstudaginn 13.nóvember 2020 ásamt 

ársfundi byggðasamlaganna og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. 

 

Umræða. 

 

Niðurstaða fundar:  

 

Stjórn ákveður að halda aðalfund SSH og byggðasamlaganna hinn 13. nóvember 2020 og verður 

fundurinn haldinn í Reykjavík.  

 

5. Covid-19 / málsnr. 2003006 

 

Fjárhagslegar greiningar á áhrifum Covid-19 á sveitarfélögin. Framhald umræðu frá 496. fundi. 

 

Umræður um fjárhagslega stöðu og fyrirséð neikvæð fjárhagsleg áhrif af Covid-19 á sveitarfélögin 

á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt samantekt sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa 

unnið er tekjutapið áætlað um 19 milljarðar króna á árinu 2020. Þá eru óátalin þau neikvæðu áhrif 

sem faraldurinn hefur haft á fjárhag byggðasamlaganna og annan samrekstur sveitarfélaganna.   

 

Ástæðan er almennt minni umsvif í efnahagslífinu vegna faraldursins og áhrifa sem hann hefur 

valdið. Í því samhengi má nefna að samkvæmt skýrslu Byggðastofnunar frá 19. maí 2020 eru 43% 

gistinótta á höfuðborgarsvæðinu og 92% einstaklinga sem nýta gistingu af erlendu þjóðerni. Þá er 

ljóst að kostnaðaraukinn vegna áhrifa af faraldinum verður töluverður m.a. vegna hækkunar 

framlaga til velferðarþjónustu þ.m.t. félagslegarar þjónustu, fjárhagsaðstoðar og vegna 

húsnæðisbóta.  

 

Niðurstaða samantektar sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu er í nokkru samræmi við 

niðurstöður starfshóps um fjármál sveitarfélaganna þar sem áætlað er að samanlögð 

rekstrarniðurstaða sveitarfélaganna allra verði verri sem nemur 26,6 milljörðum á árinu 2020. Að 

auki er gert ráð fyrir auknum fjárfestingum, til örvunar efnahagslífs, sem nema 6,5 milljörðum 

króna. Í því samhengi má benda á að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ætla, skv. 
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fjárhagsáætlunum þeirra á árinu 2020 og 2021, að framkvæmda fyrir um 110 milljarða kr. Þar 

með eru talin umfangsmikil samstarfsverkefni s.s. vegna Samgöngusáttmálans og uppbyggingar 

á skíðasvæðinum í Bláfjöllum. 

 

Niðurstaða fundar:  

 

Framkvæmdastjóra er falið að taka saman þá kostnaðarþætti sveitarfélaganna sem rekja má til 

áhrifa af Covid-19 þannig að útgjaldaaukningin liggi fyrir samhliða upplýsingum um tekjutap 

sveitarfélaganna. 

 

Fundi frestað.  

Fundi fram haldið kl. 13:30: 

 

 

6. Stofnun verkefnaráðs vegna Lyklafellslínu 1. 

 

Fyrir liggur erindi frá Landsneti, með beiðni um að SSH tilnefni fulltrúa í verkefnaráði vegna 

Lyklafellslínu 1. Verkefnaráðinu er ætlað að vera samráðsvettvangur hagsmunaaðila sem komi 

saman með jöfnu millibili til að tryggja virkara samtal, aukinn skilning og betra upplýsingaflæði 

í tengslum við framkvæmdina. Jafnframt hefur verið óskað tilnefninga frá viðkomandi 

sveitarfélögum, Hafnarfjarðarbæ, Kópavogsbæ, Garðabæ og Mosfellsbæ.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Stjórn samþykkir að tilnefna Jón Kjartan Ágústsson, svæðisskipulagsstjóra, sem fulltrúa SSH.  

 

7. Svæðisskipting fyrir manntal árið 2021. 

 

Fyrir liggur erindi frá Byggðastofnun með tillögu um svæðaskiptingu landsins, í talningarsvæði 

og smásvæði, í tengslum við undirbúning að manntali og óskað er athugasemda við tillöguna.  

 

Gerð er tillaga um að erindi þessu verði vísað til meðferðar Svæðisskipulagsnefndar.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Stjórn samþykkir að vísa erindinu til meðferðar Svæðisskipulagsnefndar. 

 

8. Undirbúningur Borgarlínu / málsnr. 1903002  

 

Lagt fram tímabilsuppgjör er varðar undirbúning Borgarlínu. Staða verkefna Borgarlínu voru 

kynnt í minnisblaði undir dagskrárlið 3..  

 

Umræður.  

  

9. Skilavegir – yfirfærsla vega til sveitarfélaga / málsnr. 1910012 

 

Farið yfir stöðu verkefnisins og síðustu fundargerðir auk greinargerðar lagðar fram til kynningar. 

Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri, kynnir stöðu verkefnisins.  
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Umræður. 

 

10. Hlutverk landshlutasamtaka sveitarfélaga / málsnr. 2007003 

 

Framhald umræðu frá 499. fundi. Skilafrestur umsagnar er til 15. september 2020.  

 

Umræður. 

 

Niðurstaða fundar: 

 

Framkvæmdastjóra falið að skila inn umsögn í samráði við stjórn..  

 

11. Fundargerð stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál. 

 

Lögð fram til kynningar: 

Fundargerð 62. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál hinn 8. júní 2020.  

 

12. Fundargerðir stjórnar Sorpu bs.  

 

Lagðar fram til kynningar ásamt fundargögnum: 

Fundargerð 430. fundar stjórnar Sorpu bs. hinn 9. júlí 2020. 

Fundargerð 431. fundar stjórnar Sorpu bs. hinn 31. júlí 2020.  

 

13. Fundargerðir stjórnar Strætó bs.  

 

Lögð fram til kynningar ásamt fundargögnum: 

Fundargerð 325. fundar stjórnar Strætó bs. hinn 19. júní 2020. 

 

14. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

Lögð fram til kynningar: 

Fundargerð 886. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga hinn 28. ágúst. 

 

15. Fundargerð stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. 

 

Lögð fram til kynningar: 

Fundargerð 325. fundar stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga hinn 29. júní 2020. 

 

16. Fundargerð stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. 

 

Lögð fram til kynningar: 

Fundargerð 57. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hinn 3. júlí 2020. 

 

17. Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk /málsnr. 1711002  

 

Rósa Guðbjartsdóttir, Ármann Kr. Ólafsson og Karl M. Kristjánsson yfirgáfu fundinn. Gunnar 

Einarsson varaformaður tók við fundarstjórn undir þessum fundarlið. 



 

B l s .  5 | 5 

 

 

 

Útboði Strætó bs. um sameiginlega akstursþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu nr. 14799 

er lokið og voru Hópbílar hf. með lægsta gilda tilboð. Samningur á grundvelli útboðsgagna og 

tilboðs hefur þegar tekið gildi og liggur fyrir.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Strætó bs. veitt heimild til að skrifa undir umræddan samning. Er skrifstofu SSH falið að senda 

aðildarsveitarfélögunum samninginn til kynningar. 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:00 

 

 

 

 


