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FUNDARGERÐ SVEITARSTJÓRNAR
Miðvikudaginn 16. ágúst 2017 var fundur haldinn í sveitarstjórn Skagastrandar kl 8.00 á skrifstofu
sveitarfélagsins.
Á fundinn voru mætt: Adolf H. Berndsen, Halldór G. Ólafsson, Róbert Kristjánsson, Steindór R.
Haraldsson, Inga Rós Sævarsdóttir og Magnús B. Jónsson
Adolf H. Berndsen oddviti setti fundinn og stjórnaði honum. Sveitarstjóri ritaði fundargerð.
1. Fundarboð héraðsfundar A-Hún
Bréf Blönduósbæjar dags. 5. júlí 2017
Fyrir fundinum lá fundarboð héraðsfundar A-Hún 24. ágúst 2017 sem hefur það verkefni að fjalla
um sameiningarmál sveitarfélaga. Einnig lá fyrir bréf sveitarstjóra Blönduósbæjar þar sem gerð er
grein fyrir afgreiðslu byggðaráðs á bréfi Sveitarfélagsins Skagafjarðar um sameiningaviðræður við
Skagabyggð og lýst áhuga á að styrkja sveitarstjórnarstigið á svæðinu með sameiningu sveitarfélaga.
Sveitarstjórn ræddi fyrirhugaðan fund um sameiningamál og stöðu sveitarstjórnarstigsins á
Norðurlandi vestra almennt. Fram kom að á fyrirhuguðum héraðsfundi verði ráðgjafi frá KPMG sem
muni kynna hvernig hefur verið staðið að íbúakönnun og öðrum undirbúningi í sveitarfélögum þar
sem sameiningarviðræður standa yfir.
2. Framkvæmdir 2017
Sveitarstjóri gerði grein fyrir stöðu framkvæmda ársins og fór yfir hvernig verk hafa gengið og
staðist kostnaðaráætlanir. Fram kom að kostnaður við endurbætur á sundlaug hefur farið fram úr
upphaflegum áætlunum enda var ráðist í miklu meiri endurbætur en fyrstu áætlanir gerðu ráð fyrir.
Framkvæmdir við breytingar á skólahúsnæði eru langt komnar og verður að mestu lokið áður en
skólahald hefst. Gert er ráð fyrir að kostnaður muni einnig fara fram úr upphaflegu áætlunum þar
sem nokkrir ófyrirséðir kostnaðarþættir hafa bæst við. Framkvæmdum við félagslegar íbúðir í
Mánabraut er lokið en uppgjör hefur ekki farið fram. Nokkur fleiri verkefni voru til umræðu.
Málið var til kynningar en sveitarstjóra falið að koma með fjárhagslega samantekt um verkefnin.
3. Ársreikningur Félags og skólaþjónustu A-Hún
Fyrir fundinum lá ársreikningur félags- og skólaþjónustunnar fyrir árið 2016 sem samþykktur var á
fundi stjórnar 19. júní 2017. Sveitarstjóri fór yfir helstu lykiltölur í reikningnum.
Ársreikningurinn var til kynningar.
4. Ársreikningur Byggðasamlags um menningu og atvinnumál
Fyrir fundinum lá ársreikningur byggðasamlagsins fyrir árið 2016 sem samþykktur var á fundi 20.
júlí 2017. Oddviti fór yfir helstu lykiltölur í reikningnum.
Ársreikningurinn var til kynningar.
5. Bréf
a. Íbúðalánasjóðs, dags. 28. júní 2017
Með bréfinu er sveitarfélaginu boðið til viðræðu um kaup á fasteign í eigu sjóðsins innan
sveitarfélagsins. Um er að ræða eina íbúð.
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Bréfið var til kynningar og kom ekki fram neinn áhugi til að taka upp viðræður um kaup á íbúðinni.
b. Þjóðskrár Íslands, dags. 12. júlí 2017
Með bréfinu er tilkynnt um fasteignamat 2018. Í bréfinu kemur fram að heildarmat fasteigna á
Íslandi muni hækka um 13,8% frá yfirstandandi ári. Fasteignamat á Skagaströnd hækkar skv. bréfinu
um 9,5% og lóðahlutamat um 9,9%.
Bréfið var til kynningar.
c. Forsætisráðuneytisins, dags. 5. júlí 2017
Með bréfinu er gerð grein fyrir að forsætisráðuneytið telji ráðuneytið hugsanlega eiga að vera aðila
að samningum um nýtingu lands og landsréttinda innan þjóðlendna frekar en viðkomandi
sveitarfélag. Með bréfinu er því óskað eftir að sveitarfélagið kanni hvort það sé aðili að samningum
um vatns- og jarðhitaréttindi, náma og annarra jarðefna innan þjóðlendna. Ef svo er óskast upplýst
um það. Í umræðum um bréfið kom fram að engar vísbendingar eru um að sveitarfélagið
Skagaströnd sé aðili að neinum slíkum samningum.
Bréfið var því til kynningar.
d. Vegagerðarinnar, dags. 15. júní 2017
Með bréfinu er gerð grein fyrir undirbúningi fjögurra ára samgögnuáætlunar 2018-2021 og jafnframt
óskað eftir umsóknum um öll hafnarverkefni sem til greina kemur að ráðast í.
Með bréfinu var umsókn sem sveitarstjóri hafði tekið saman um hafnarframkvæmdir vegna gerðar
samgönguáætlunar 2018-2021.
Í umsókn kemur fram að eftirfarandi framkvæmda er óskað:
2018 Ný smábátaaðstaða austan Skúffugarðs. Grjótgarðar og flotbryggjur.
2019 Endurbygging Ásgarðs – áfangi 1, stálþil keypt og rekið niður.
2020 Endurbygging Ásgarðs – áfangi 2, kantar, þekja endugerð grjótvarnar.
2021 Endurbygging kants milli Ásgarðs og Miðgarðs, trékantur.
Sveitarstjórn fór yfir fyrirliggjandi umsókn og ræddi áhersluatriði í hafnamálum en gerði ekki
athugasemdir við ofanrituð atriði. Oddviti greindi frá því að samgönguráðherra hafi komið í
heimsókn til Skagastrandar 27. júlí sl. og þá hafi verið farið yfir áherslur sveitarstjórnar í
hafnamálum og samgöngumálum yfirleitt.
Í umræðum um samgönguáætlun kom fram að jafnframt verði lögð áhersla á að gerð nýs
Skagastrandarveg frá Norðurlandsvegi að Þverárfjallsvegi verði sett framar í röðina í
samgönguáætlun og framkvæmdir hefjist sem fyrst. Einnig verði lögð áhersla á endurbygging
Skagavegar og að hann verði lagður bundnu slitlagi.
6. Fundargerðir:
a. Tómstunda og menningarmálanefndar, 02.07.2017
Fundargerðin var til kynningar.
b. Aðalfundar Norðurár bs, 29. júní 2017
Fundargerðin var til kynningar.
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c. Stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, 30.05.2017
Fundargerðin var til kynningar.
d. Stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, 07.06.2017
Fundargerðin var til kynningar.
e. Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 30. 06.2017
Fundargerðin var til kynningar.
7. Önnur mál
a)
Fyrir fundinum lágu tvö samhljóða bréf frá Tónlistarskólanum á Akureyri, annarsvegar
vegna Valgerður Guðnýjar Ingvarsdóttur og hins vegar Guðnýjar Evu Björnsdóttur, þar sem
óskað er eftir að Skagaströnd greiði sveitarfélagshluta kostnaðar við tónlistaskóla sem
lögheimilissveitarfélag þeirra þar sem þær hafa sótt um að tónlistarnám á miðstigi. Í
bréfunum kemur einnig fram að sveitarfélagið geti sótt um mótframlag í Jöfnunarsjóð
sveitarfélaga. Erindin voru samþykkt.
b)
Oddviti lagði til að haldinn verði íbúafundur í október þar sem farið verði yfir ýmis mál sem
varða samfélagið. Samþykkt.
c)
Róbert vakti máls á að gera þurfi mön til að breyta snjóalögum austan við Skagaveg norðan
Mánabrautar. Rætt um að skoða það þegar efni fellur til sem gæti nýst í verkefnið.

Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl 10.50

Adolf H. Berndsen
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