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Samstarfssamningur

Samstarfsvettvangur um áfangastaðinn höfuðborgarsvæðið

Sveitarfélögin Garðabær (kt. 570169-6109), Hafnarfjörður (kt. 590169-7579), Mosfellsbær (kt. 470269-5969), 
Kópavogur (kt. 700169-3759) Reykjavíkurborg (kt. 530269-7609) og Seltjarnarnesbær (kt. 5602692429) ásamt 
Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) (kt. 681077-0819), Ferðamálasamtökum 
höfuðborgarsvæðisins (kt. 6312882789), Samtökum ferðaþjónustunnar (kt. 5502696359) og Samtökum verslunar 
og þjónustu (kt. 5502696359) gera með sér eftirfarandi samstarfssamning fyrir árið 2022:

1. gr. 
Tilgangur, markmið og helstu verkefni

Tilgangur þessa samnings er að setja af stað samstarfsvettvang sveitarfélaga og atvinnulífsins á 
höfuðborgarsvæðinu um ferðamál með það hlutverk að styðja við þróun áfangastaðarins í átt að sjálfbærri 
framtíðarsýn og aukinni samkeppnishæfni. Áherslan verði á þróun, kynningar- og markaðsstarf ásamt samlegð og 
samtali hagaðila í ferðaþjónustu og tengdra aðila. 

Markmið samnings þessa eru:

• Að efla vitund og þekkingu um áfangastaðinn og allt það sem svæðið hefur upp á að bjóða, jafnt fyrir 
ferðamenn og íbúa. 

• Að þróa, móta og efla samstarf og samlegð um málefni ferðaþjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu milli 
sveitarfélaga, atvinnulífs og stjórnvalda.

• Að efla samkeppnishæfni og slagkraft áfangastaðarins í alþjóðlegri samkeppni. 

• Að stuðla að sátt íbúa, atvinnulífs og sveitarfélaga um málefni ferðaþjónustunnar.

• Að styrkja stoðir og uppbyggingu ferðaþjónustunnar eftir COVID19

Helstu verkefni samráðsvettvangsins á árinu 2022:

 Að vinna áfangastaðaáætlun, stefnumótun og framtíðarsýn fyrir áfangastaðinn  og aðgerðaráætlun (til 
3-5 ára). 

 Að greina tölfræði og vinna markmið og mælikvarða fyrir áfangastaðinn.

 Að móta og byggja upp samstarfið. 

 Að byggja upp samstarf við þátttakendur/fyrirtæki.

 Að undirbúa stofnun áfangastaða – og markaðsstofu fyrir höfuðborgarsvæðið.

2. gr. 
Stjórn og skipulag samstarfsvettvangsins

Samstarfsvettvangurinn skal vera hýstur hjá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) á árinu 2022. 
SSH fer með umsýslu fjármála, bókhalds og starfsmannahald samstarfsvettvangsins.

2.1 gr. Verkefnisstjóri

SSH ræður verkefnisstjóra verkefnisins til 1 árs í samráði við ráðgjafahópinn. Verkefnisstjóri skal sinna daglegum 
verkefnum, stýra samtali við hagaðila og kaupa ráðgjöf eins og við á vegna valinna verkhluta. Verkefnisstjóri skal 
vera staðsettur hjá SSH en einnig hafa starfsaðstöðu hjá Höfuðborgarstofu til þess að gæta samlegðar við 
stjórnvöld, sveitarfélögin og markaðsstofur landshlutanna um stefnumál sem tengjast þeim verkþáttum sem unnir 
verða á árinu.
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2.2. gr. Ferðamálaþing

Haldið skal Ferðamálaþing í byrjun árs 2022 þar sem öllum hagaðilum áfangastaðarins er boðin þátttaka, þ.m.t. 
kjörnum fulltrúum. Ferðamálaþingið er umræðuvettvangur hagaðila sem er til þess fallinn að fá fram kynningu 
og tillögur um ferðamál á höfuðborgarsvæðinu sem hægt er að vísa til stefnuráðs.

2.3. gr. Stefnuráð

Skipað skal í stefnuráð til eins árs sem skal hittast a.m.k. þrisvar á árinu 2022. Sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu tilnefna samtals 13 aðila, úr hópi kjörinna fulltrúa eða aðila með fagþekkingu á málaflokki 
ferðamála. Hvert sveitarfélag tilnefnir tvo þessara fulltrúa að undanskilinni Reykjavíkurborg sem tilnefnir þrjá 
fulltrúa. Ferðamálasamtök höfuðborgarsvæðisins tilnefna þrjá fulltrúa, Samtök ferðaþjónustunnar tilnefna þrjá 
fulltrúa og Samtök verslunar og þjónusta tilnefna tvo fulltrúa, eða 8 samtals og skulu þeir koma úr hópi stjórnenda 
fyrirtækja á breiðum grunni ferðaþjónustu, verslunar og þjónustu og menningar. Samtals er því 21 aðili í 
stefnuráði. Skal við tilnefningar gæta að áskilnaði 28. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020.

Aðilar skulu fyrir 15. janúar 2022 tilnefna fulltrúa í stefnuráð til eins árs. Samtök sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu annast móttöku tilnefninga. Kjörnir fulltrúar verða skipaðir til  30. maí 2022 vegna 
sveitastjórnarkosninga og nýjar tilnefningar skulu berast fyrir 1. júlí 2022. Forfallist fulltrúi í stefnuráði til lengri 
tíma er aðilum heimilt að tilnefna nýjan fulltrúa í hans stað og skal tilkynning hvað það varðar berast SSH.

Hlutverk stefnuráðsins er að móta og vera ráðgefandi um tillögur um áfangastaðaáætlun, stefnu og framtíðarsýn 
um höfuðborgarsvæðið sem áfangastað til næstu 3-5 ára sem öll sveitarfélögin vinna þá eftir. Tillögur 
stefnuráðsins verða lagðar fyrir stjórn SSH til samþykktar, og í framhaldi lögð fyrir sveitarfélögin til endanlegrar 
afgreiðslu. Ávallt er hægt að kalla eftir kynningu á stöðu verkefnisins hvort sem er fyrir sveitarfélög eða samtök.

Gert er ráð fyrir a.m.k. þremur fundum stefnuráðs á árinu 2022: 

1) Í upphafi árs þar sem farið verður yfir stöðuna og skapaðar ráðgefandi og stefnumótandi umræður um 
framtíð höfuðborgarsvæðisins sem áfangastaðar og þau verkefni sem sett hafa verið af stað af 
samstarfsvettvangnum.

2) Um mitt ár verði haldinn stöðufundur um framvindu verkefna samstarfsvettvangsins og fyrstu drög og 
umræður fengnar um áfangastaðaáætlun, stefnumótun og framtíðarsýn fyrir áfangastaðinn.

3) Í lok árs þar sem áfangastaðaáætlun, stefna og framtíðarsýn fyrir áfangastaðinn verður til umræðu og 
samþykktar til næstu 3- 5 ára. Ásamt því að farið verður yfir næstu skref er varða verkefnin s.s. stofnun 
áfangastaða- og markaðsstofu.

Stefnuráð kýs sér formann á fyrsta fundi. Stefnuráð er ályktunarbært ef meirihluti stefnuráðsfulltrúa mætir á fundi 
og skal formaður vera þeirra á meðal. Hver og einn stefnuráðsfulltrúi fer með eitt atkvæði. Ávallt skal stefna að 
samkomulagi og samstöðu stefnuráðsfulltrúa um niðurstöður funda, takist það ekki ræður afl atkvæða. 
Verkefnisstjóri samstarfsvettvangsins sér um að boða fundi með a.m.k. 2 vikna fyrirvara, rita fundagerðir og setja 
upp dagskrá funda í samráði við formann stefnuráðsins. Ráðgjafahópur situr einnig fundi stefnuráðs með 
málfrelsis- og tillögurétt. Framkvæmdastjóri SSH situr bæði fundi stefnuráðs og ráðgjafahóps með málfrelsis- og 
tillögurétt.

2.4. gr. Ráðgjafahópur

Ráðgjafahópurinn sem starfað hefur frá byrjun árs 2021 og í voru tilnefndir aðilar frá sveitarfélögunum ásamt 
Samtökum ferðaþjónustunnar, Samtökum verslunar og þjónustu og Ferðamálasamtökum höfuðborgarsvæðisins 
mun starfa áfram frá undirskrift þessa samnings. Vilji aðilar að samningi þessum tilnefna nýjan fulltrúa í 
ráðgjafahópinn skal það tilkynnt til skrifstofu SSH. Fulltrúar skulu vera úr hópi kjörinna fulltrúa eða búa yfir 
sérþekkingu á málaflokknum og vera í aðstöðu til þess að leiða verkefni áfram innan síns sveitarfélags eða 
samtaka.

Ráðgjafahópur skal hittast mánaðarlega ásamt verkefnisstjóra hjá SSH. Hlutverk ráðgjafahópsins er að fylgja eftir 
daglegum verkefnum og markmiðum samstarfsvettvangsins á fyrsta ári. Hann skal vera bakland verkefnisstjóra í 
málefnum sem þarfnast umræðu eða aðstoðar í tengslum við sveitarfélög eða atvinnulífið. Ráðgjafahópurinn getur 
sett upp tímabundna faghópa um tiltekin málefni eða verkefni og kallað eftir tilnefningum frá sveitarfélögum og 
samtökum.
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Nánar er hægt að skoða skipulag samstarfsvettvangsins í fylgiskjali 1.

3. gr.
Fjármögnun samstarfsvettvangsins

Samstarfsaðilar greiða fyrir þátttöku í samstarfsvettvangnum. Sveitarfélögin greiða á grunni íbúafjölda en 
atvinnulífið fasta upphæð. Fjármögnun er eftirfarandi:

TAFLA 1*
Samstarfsaðili Íbúafjöldi Hlutfall Upphæð
Reykjavíkurborg 134.101 56% 6.751.984
Kópavogsbær 38.760 16% 1.952.891
Seltjarnarneskaupstaður 4.690 2% 239.302
Garðabær 18.060 8% 909.938
Hafnarfjarðarkaupstaður 29.530 12% 1.487.845
Mosfellsbær         12.880                         5% 648.948
Ferðamálasamtök höfuðborgarsvæðisins 1.000.000
Samtök ferðaþjónustunnar 1.000.000
Samtök verslunar og þjónustu 500.000

Samtals 100% 14.500.000
*Í töflu 1 er um að ræða áætlun en  skipting milli sveitarfélaga verður miðuð við íbúatölu frá 1. desember 2021 
við endanlega fjármögnun. 

Einnig er gert ráð fyrir fjármagni frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu að upphæð 12 mkr. á grunni 
samnings um stofnun áfangastaða- og markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins til framtíðar. Þá er einnig gert ráð fyrir 
fjármagni í valin verkefni frá sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins að upphæð 4 mkr. Heildarframlög til 
samstarfsvettvangsins á árinu 2022 væru þá 30.5 mkr.

Viðmiðunar fjárhagsáætlun á fyrsta ári er þá eftirfarandi skv. töflu 2:

Tafla 2
Verkefnisstjóri, starfsaðstaða ofl. 16.000.000 
Aðkeypt vinna vegna m.a. áfangastaðaáætlunar 10.000.000
Tölfræðivinna, Ferðamálaþing ofl.   4.500.000
Samtals 30.500.000

4. gr. 
Gildistími samstarfssamning

Samningur þessi gildir frá 1. janúar til 31.desember 2022. Lokauppgjör ásamt framvinduskýrslu verkefnisins skal 
liggja fyrir í lok febrúar 2023. 



                5  6

Rafræn undirritun 25. janúar 2022

F.h. Garðabæjar,

_____________________________
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri

F.h. Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

_____________________________
Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri

F.h. Hafnarfjarðarbæjar,

_____________________________
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri

F.h. Ferðamálasamtaka höfuðborgarsvæðisins,

_____________________________
Þórir Garðarsson, stjórnarformaður

F.h. Kópavogsbæjar,

_____________________________
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri

F.h. Samtaka ferðaþjónustunnar,

_____________________________
Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri

F.h. Mosfellsbæjar

_____________________________
Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri

F.h. Samtaka verslunar og þjónustu,

_____________________________
Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri

F.h. Reykjavíkurborgar,

_____________________________
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri

F.h. Seltjarnarnesbæjar,

_____________________________
Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri
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Fylgiskjal 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------


		Páll Björgvin Guðmundsson
	2022-01-25T17:03:59+0200
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Þórir Garðarsson
	2022-01-25T17:39:49+0200
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Andrés Magnússon
	2022-01-26T15:09:47+0200
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Jóhannes Þór Skúlason
	2022-01-26T17:12:39+0200
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Dagur B Eggertsson
	2022-01-26T17:27:01+0200
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Gunnar Einarsson
	2022-01-27T11:00:36+0200
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Ásgerður Halldórsdóttir
	2022-01-27T11:03:20+0200
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Haraldur Sverrisson
	2022-01-27T11:58:59+0200
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Rósa Guðbjartsdóttir
	2022-01-27T17:43:55+0200
	Reykjavík, Iceland
	signature


		Ármann Kristinn Ólafsson
	2022-01-28T10:43:46+0200
	Reykjavík, Iceland
	signature




