131 fundur stjórnar SSV
Fundur haldinn í stjórn SSV, miðvikudaginn 14 júní 2017 kl.10.00 á skrifstofu SSV í Borgarnesi
Mætt voru; Rakel Óskarsdóttir, Ása Helgadóttir, Árni Hjörleifsson, Eyþór Garðarsson, Hilmar
Hallvarðsson, Ingveldur Guðmundsdóttir, Eggert Kjartansson, Björn Hilmarsson, Hafdís
Bjarnadóttir og Hulda Hrönn Sigurðardóttir mætti í forföllum Magnúsar Smára. Forföll
boðaði Valgarður Jónsson.
Einnig sátu fundinn Páll Brynjarsson framkvæmdastjóri og Hrefna B Jónsdóttir sem ritaði
fundargerð Gestir fundarins undir dagskrárlið 6 voru þau Kristján Guðmundsson
forstöðumaður Vesturlandsstofu og Margrét Björk Björnsdóttir, ráðgjafi hjá SSV og
verkefnisstjóri fyrir DMP á Vesturlandi.
Rakel Óskarsdóttir, formaður SSV, setti fund kl. 10.00 og bauð gesti fundarins velkomna.
Dagskrárbreytingartillaga. Hefja fundinn á lið nr. 6.

1. Framlögð fundargerð frá 130 fundi stjórnar SSV.
Formaður lagði fram fundargerð frá 130 fundi stjórnar SSV til staðfestingar. Stjórn staðfesti
fundargerðina
2. Almenningssamgöngur
a. Rekstur almenningssamgangna
Framkvæmdastjóri kynnti stöðuna á rekstri almenningssamgangna fyrstu fjóra mánuði
ársins. Jafnframt kynnti hann að búið er að ljúka uppgjöri við Eyþing vegna ársins 2016.
b. Hlutahafafundur í NVB ehf.
Lagt fram minnisblað vegna hluthafafundar í NVB ehf. sem fer fram mánudaginn 19 júní
2017. Páli S Brynjarssyni falið að sækja fundinn f.h. SSV. Jafnframt var samþykkt að Páll
verði fulltrúi SSV í stjórn NVB ehf. og Rakel Óskarsdóttir til vara. Stjórn staðfesti að SSV eru
reiðubúin til að taka að sér framkvæmdastjórn fyrir NVB ehf., en áður hefur verið samþykkt
að færa rekstur almenningssamgangna á Vesturlandi inn í félagið.
3. Haustþing SSV 2017

Lögð fram tillaga að dagskrá Haustþings SSV sem fer fram á Akranesi miðvikudaginn 4.
október 2017. Framkvæmdastjóri fór yfir drög að dagskrá. Rætt um þema fundarins og
reifuð þau verkefni sem hafa vakið hvað mesta athygli á starfsárinu. Umræðan snérist um
húsnæðismál, raforkumál og eflingu sveitarstjórnarstigsins.
Niðurstaða umræðunnar er sú að húsnæðismál verða tekin fyrir á haustfundi SSV.

4. Sóknaráætlun Vesturlands
Lagt fram minniblað um stöðu áhersluverkefna Sóknaráætlunar Vesturlands, auk þess sem
fram kom að Stýrihópur stjórnarráðsins hefur samþykkt nýtt verkefni um Ungmennaþing
Vesturlands. Stjórn SSV hafði samþykkt verkefnalýsingu í kjölfar síðasta stjórnarfundar.
Þá fór framkvæmdastjóri yfir þá umræðu sem hefur verið varðandi framlög sveitarfélaga til
Sóknaráætlunar landshluta.
5. Sumarfundur landshlutasamtaka
Framkvæmdastjóri greindi frá sumarfundi landshlutasamtaka sem fór fram í Kópavogi
dagana 1 og 2 júní s.l.
6. DMP- áætlun fyrir ferðaþjónustu
Á fundinn mættu Margrét Björk Björnsdóttir, atvinnuráðgjafi hjá SSV og verkefnisstjóri DMP
á Vesturlandi, og Kristján Guðmundsson forstöðumaður Vesturlandsstofu. Þau fóru yfir
vinnu við DMP-áætlunina og stöðuna á ferðaþjónustu á Vesturlandi. DMP stendur fyrir
„Destination management plan“ en íslenska heitið er:,,Áfangastaða áætlun DMP“
Ferðamálastofa stýrir verkefninu á landsvísu og fjármagnar það.
Stefnt er að því að vinna sameiginlega áætlun fyrir Vesturland, en aðgerðaráætlunum verður
skipt niður á fjögur svæði: Akranes/Hvalfjörður, Borgarbyggð/Skorradalur, Snæfellsnes og
Dalabyggð. Vinnuhópar hafa verið skipaðir fyrir hvert svæði, auk þess sem svæðisráð fyrir
Vesturland hefur tekið til starfa. Verkefnið verður kynnt á næstu dögum fyrir sveitar- og
bæjarstjórnum á Vesturlandi.
Fundarmenn fögnuðu verkefninu og var samþykkt að fá þau Margréti Björk og Kristján aftur
til fundar í haust til að fara yfir framgang verkefnisins.

7. Framlögð mál
a. Lagt fram yfirlit frá framkvæmdastjóra um fundi sem hann hefur sótt í maí og
júní.
b. Hrefna B. Jónsdóttir greindi frá því að hún hefur tekið sæti í vinnuhópi
umhverfisráðuneytis um loftlagsmál sem fulltrúi Sambands ísl. Sveitarfélaga.
c. Stjórn ræddi stefnumótun fyrir SSV og samþykkti að halda stefnumótunarfund
23 ágúst n.k.

Fundi slitið kl. 12:00.

