
 

 

Dagskrá ársþings 

Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga 

haldinn í fjarfundi 

29. og 30. október 2020 

 
 

Fimmtudagur 29. október 

 Skráðir fulltrúar tengjast fjarfundinum áður en hann hefst 

 Fundarslóð til að tengjast fjarfundinum verður send á þingfulltrúa í 

tölvupósti. Hægt er að tengjast fundinum frá kl. 08.45 en þá birtist skilti á 

skjánum um að viðkomandi hafi tengst ársþingi samtakanna. 

 

09.00 – 09.10 Setning ársþings 

 Kosning fundarstjóra og fundarritara 

 Kosning kjörbréfanefndar 

 

09.10 – 10.20 Aðalfundur SASS 

 

10.20 – 10.30 Ungmennaráð Suðurlands 

 Sólmundur Sigurðarson varaformaður og fræðari og Hallgerður Freyja 

Þorvaldsdóttir fræðari kynna verkefnið Jafningjafræðsla 

 

10.30 – 10.40 Kaffihlé 

 

10.40 – 11.00 Orkídea 

 Sigurður Markússon, viðskiptaþróun Landsvirkjunar kynnir verkefnið með 

nýráðnum framkvæmdastjóra og rannsóknar- og þróunarstjóra Orkídeu 

 

11.00 – 11.20 Störf án staðsetningar 

Tryggvi Hjaltason, verkefnisstjóri hjá tölvufyrirtækinu CCP, segir frá reynslu 

sinni af að starfa fyrir fyrirtækið í Vestmannaeyjum 

 

11.20 – 11.40 Nýsköpun 

Ragnhildur Ágústsdóttir stofnandi Lava Show í Vík í Mýrdal fer yfir reynslu 

sína af stofnun fyrirtækisins 



 

 

 

 

 

11.40 – 12.00 Umræður 

 

12.00 – 13.00 Hádegishlé 

 

 Ávörp 

13.00 – 13.20 Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 

 

13.20 – 13.40 Aldís Hafsteinsdóttir, formaður, Sambands íslenskra sveitarfélaga 

 

13.40 – 14.20 Nýsköpun (Starfshópar skipaðir þingfulltrúum tengjast sjálfvirkt 

fjarvinnustofum. Gerist sjálfvirkt í fjarfundarhugbúnaðinum. Hver 

fjarvinnustofa er skipuð allt að 10 fulltrúum á ársþinginu. Þingfulltrúar fá 

fyrir fundinn senda umræðupunkta.) 

 Til umræðu verður m.a. hvað þurfa sveitarfélögin að gera til að nýsköpun og 

störf án staðsetningar geti orðið að veruleika? 

 

14.20 – 15.00 Starfshópar kynna niðurstöður og umræður 

 

15.00 – 15.10 Afhending menningarverðlauna SASS 

 

Föstudagur 30. október 

 Skráðir fulltrúar tengjast fjarfundunum með sömu fundarslóðinni 

 Fundarslóð til að tengjast fjarfundinum verður send á þingfulltrúa í 

tölvupósti. Hægt er að tengjast fundinum frá kl. 08.45 en þá birtist skilti á 

skjánum um að viðkomandi hafi tengst aðalfundunum. 

 

09.00 – 10.20 Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs. 

 

10.20 – 10.30 Kaffihlé 

 

10.30 – 12.00 Aðalfundur Sorpstöðvar Suðurlands 

 

 Slit ársþings 

 

Gerður er fyrirvari um hugsanlegar breytingar á dagskránni. 


