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Þriðjudaginn 7. október 2003 var fundur haldinn í Hreppsnefnd Höfðahrepps kl 800 á skrifstofu 
hreppsins. 
Á fundinn voru mætt: Adolf H. Berndsen, Birna Sveinsdóttir,  Jensína Lýðsdóttir, Gunnar Þór 
Gunnarsson og Magnús B. Jónsson.  
 
Oddviti setti fundinn og stjórnaði honum.  
 
1. Tillaga að reglum um niðurgreiðslut á daggæslu í heimahúsum. 

Fyrir fundinum lá tillaga að reglunum sem sveitarstjóri kynnti. Í reglunum er tekið á 
forsendum til að barn hljóti niðurgreiðslu, upphæð greiðslna og tímabil þeirra en einnig 
um feril máls og umfjöllun. Umræður urðu um reglurnar en þær voru síðan samþykktar 
með lítilsháttar breytingum. 
 

2. Hluthafafundur í Hf. Eimskipafélagi Íslands.  
Fyrir fundinum lá auglýsing um hluthafafund í félaginu sem haldinn verður 9. október nk. 
Umræður urðu um stöðu félagsins og þær breytingar sem orðið hafa á því sl. vikur. 
Samþykkt að Adolf H. Berndsen hafi umboð til að fara með hlut Höfðahrepps á 
hluthafafundinum.  
 

3. Erindi til fjárlaganefndar. 
Fyrir fundinum lágu bréf og erindi sem lögð voru fram á fundi með fjárlaganefnd 25. 
september sl. Á þann fund mættu oddviti og sveitarstjóri ásamt framkvæmdastjóra 
Héraðsnefndar A-Hún. Á þeim fundi voru lögð fram erindi vegna endurbyggingar 
Bjarmaness, nýbyggingar heilsugæslustöðvar á Skagaströnd og vegna þarfa á aukningu 
hjúkrunarrýma á dvalarheimilum. Oddviti fór yfir erindin og viðbrögð 
fjárlaganefndarmanna við þeim. Hann greindi ennig frá því að sömu aðilar hafi átt fund 
með Jóni Kristjánssyni heilbrigðis- og tryggingaráðherra og rætt byggingu 
heilsugæslustöðvar og fjármál dvalarheimila.  
 

4. Fundarboð á Héraðsnefndarfund. 
Fyrir fundinum lá fundarboð á héraðsnefndarfund sem haldinn verður kl. 13,30 í dag. 
Fyrir þeim fundi liggur að taka afstöðu til tilboða sem borist hafa í eignir Kvennaskólans 
á Blönduósi. Oddviti gerði nánari grein fyrir tilboðunum og stöðu málsins. Umræður urðu 
um málið en ekki nein formleg niðurstaða.  
 

5. Bréf: 
a) Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra, 6. júní 2003. 
Bréfið var áður til umfjöllunar á fundi 2. september sl. og var þá vísað til héraðsráðs. 
Niðurstaða umfjöllunar um erindi bréfsins var að hreppsnefnd tilnefndi fulltrúa í 
vinnuhóp um framtíðarskipan fræðslumála á Norðurlandi vestra. Samþykkt að tilnefna 
Hjálmfríði Guðjónsdóttur í vinnuhópinn.  
 
b) Sjávarútvegsráðuneytisins, 22. september 2003.   
Í bréfinu eru skýrðar nánar reglur um úthlutun byggðakvóta á yfirstandandi fiskveiðiári.  
Bréfið var til kynningar. Einnig lá fyrir fundinum tölvubréf þar sem kemur fram að stefnt 
er að því að tilkynna um úthlutun byggðakvóta til einstakra sveitarfélaga eigi síðar en 15. 
október nk. Jafnframt er tilkynnt um hálfsmánaða lengri frest til að skila inn tillögum að 
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úthlutunarreglum eða til 1. nóvember n.k. Bréfin voru til kynningar og ekki gerðar 
ályktanir vegna efnis þeirra.  

 
6. Fundargerðir:  

a) Hafnarnefndar, 22. september 2003. 
Fundargerðin var samþykkt. 
 
b) Héraðsráðs 22. september 2003. 
Fundargerðin var til kynningar.  
 
c) Héraðsráðs, 1. október 2003. 
Fundargerðin var til kynningar.  
 
d) Verkfundar um svæðisskipulag í A-Hún, 23. september 2003.  
Fundargerðin var til kynningar 

 
e) 706 fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 19. september 2003. 
Fundargerðin var til kynningar.  
 
f) Aðalfundar INVEST, 29. ágúst 2003.  
Fundargerðin var til kynningar.  
 

 
7. Önnur mál 

a) Bygging sumarhúsa. 
Sveitarstjóri kynnti lauslega kostnaðaráætlun fyrir byggingu eins sumarhúss í framhaldi af 
umræðu sem varð 1. júlí sl. Samkvæmt þeim athugunum sem lágu á kostnaðarþáttum var 
áætlað að kostnaður við byggingu hússins verði á bilinu 6-7 milljónir og þar af verði 
kostnaður sveitarfélagsins 3,5 – 4 milljónir. Samþykkt að leita eftir samningum við Finnska 
ehf. um að fresta verkefninu til næsta vors.  
Adolf vék af fundi meðan málið var til umfjöllunar, vegna tengsla við Finnska ehf.  
 
b) Sorpeyðing 
Fyrir fundinum lá erindi nefndar sem hafði það hlutverk að leita nýrra lausna í 
sorpeyðingarmálum. Nefndin leitar eftir afstöðu sveitarstjórna til að reka sameiginlegan 
urðunarstað áður en til kostnaðar við umhverfismat er stofnað. Mikil umræða varð um 
sorpurðunarstaði og hagsmuni sveitarfélaganna. Samþykkt að leggja málið fyrir héraðsnefnd 
og kanna hvort vilji er til að standa að verkefninu og jafnframt að leita eftir hvort ríkið styður 
umbætur í sorpeyðingu.  
 
c) Vinabæjasamstarf. 
Sveitarstjóri kynnti fyrirspurnir sem borist hafa um hvort mögulegt sé að taka á móti 30 
ungmennum ásamt 10 foreldrum frá vinabæ Skagastrandar, Ringerike í Noregi í júní 2005. 
Hreppsnefnd samþykkti fyrir sitt leyt að standa að móttökunni og fól sveitarstjóra að leggja 
verkefnið fyrir Norræna félagið og leita eftir samstarfi þess um málið og jafnframt að kynna 
málið fyrir skólastjóra.  
 
d) Félagsstarf unglinga.  
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Birna lagði til að skipuð verði nefnd sem hafi það hlutverk að móta tillögur að fyrirkomulagi 
æskulýðsstarfs á Skagaströnd þar sem m.a. verði leitað leiða til að samþætta félagsstarf 
grunnskólans við aðra félagsstarfsemi unglinga þ.m.t. félagsmiðstöðina Undirheima.  
Samþykkt að kjósa eftirtalda í vinnuhóp um málið: 
Birnu Sveinsdóttur 
Jensínu Lýðsdóttur 
Bryndísi Guðjónsdóttur 
Guðmund Finnbogason. 
Samþykkt að fela Birnu að kalla nefndina saman.  

Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl. 1200 
 

_______________________________  _____________________________ 
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