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FUNDARGERÐ HREPPSNEFNDAR 
 

Mánudaginn 5. júlí 2004 var fundur haldinn í Hreppsnefnd Höfðahrepps kl 1600 á skrifstofu 
hreppsins. 
Á fundinn voru mætt: Adolf H. Berndsen, Birna Sveinsdóttir,  Jensína Lýðsdóttir, Gígja H. 
Óskarsdóttir og Magnús B. Jónsson.  
 
Oddviti, Adolf H. Berndsen, setti fundinn og stjórnaði honum.  
 
1. Ársreikningur Höfðahrepps 2003.  
Fyrir fundinum lágu drög að ársreikningi sveitarsjóðs og stofnana fyrir árið 2003. Samkvæmt 
fyrirliggjandi gögnum voru heildartekjur samtsæðunnar 245.157 þúsund, þar af voru 
skattekjur 176.369 þúsund og höfðu lækkað um 15.922 þúsund frá fyrra ári á verðlagi 2003 
eða sem svarar 8,3%. Handbært fé frá rekstri nam 15.710 þúsundum en rekstrarniðurstaða 
samstæðunnar var 1.982 þúsundum lægri en áætlun gerir ráð fyrir. Halli á rekstri sveitarsjóðs 
nam 10.376 þúsundum. 
Hreppsnefnd ræddi niðurstöður ársreikningsins og samþykktu að vísa honum til annarrar 
umræðu. 
 
2. Skýrsla vinnuhóps um æskulýðsmál 
Fyrir fundinum lá skýrsla vinnuhóps um æskulýðsmál sem skipaður var 7. október 2003 til að 
leggja tillögur fyrir hreppsnefnd. Niðurstaða vinnuhópsins var að leggja til að ráðinn verði 
tómstunda- og íþróttafulltrúi sem hefði eftirfarandi hlutverk:  

 Yfirumsjón með tómstunda- og íþróttamálum á Skagaströnd. 
 Umsjón með félagsmiðstöð unglinga. 
 Framkvæmdastjórn ungmennafélagsins. 

Umræður urðu um skýrsluna og félagsstarf unglinga almennt.  
Samþykkt að auglýsa eftir starfsmanni í 75% starf tómstunda- og íþróttafulltrúa.  
 
3. Samningur um eignastýringu 
Fyrir fundinum lá tilboð Landsbankans um eignastýringu. Í tilboðinu er skilgreind þóknun 
fyrir umsjónina og greint frá hvernig stjórnun sjóðs verði háttað í meginatriðum.  
Hreppsnefnd ræddi tilboðið en samþykkti síðan að gera samning við Landsbankann á 
forsendum þess.  
 
4. Samningur um byggingu sparkvallar 
Fyrir fundinum lá form samnings við KSÍ um byggingu sparkvallar 2005 á forsendum sem 
kynntar hafa verið í bréfum KSÍ um málið. Fram kom að skv. áætlunum KSÍ er kostnaður við 
byggingu vallarins um 9 milljónir króna og hlutdeild KSÍ áætluð um 3 milljónir með 
framlagningu gerfigrass á völlinn.  
Samþykkt að ganga frá samningi við KSÍ um byggingu vallarins.  
 
5. Framkvæmdir sumarsins. 
Sveitarstjóri fór yfir breytingar sem orðið hafa á fyrirhuguðum framkvæmdum sumarsins frá 
því fjárhagsáætlun var gerð. Annars vegar að fram hafi komið að kostnaður við málun skólans 
verði mun meiri en gert hafi verið ráð fyrir þar sem bæði þurfi að háþrýstiþvo gamla 
málningu af húsinu og gera við múr. Hins vegar hafi komið upp hugmynd um að leggja 
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klæðningu á Skagaveg í tengslum við yfirlögn á þjóðveg í þéttbýli sem Vegagerðin mun láta 
framkvæma næstu daga.  
 
6. Bréf: 

a) Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, dags. 29. júní 2004. 
Í bréfinu kemur fram að ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hafi afgreitt umsókn 
Höfðahrepps um stofnframlag vegna hugmynda um byggingu sundlaugar á Skagaströnd. 
Niðurstaða ráðgjafanefndarinnar var að ekki væru forsendur til að verða við beiðni um 
framlag. Hreppsnefnd samþykkti að láta reyna á það með viðtali við ráðherra hvort hægt er að 
hnika þeirri ákvörðun.  
 

b) Helgu Bergsdóttur, dags. 29. júní 2004. 
Með bréfinu segir Helga af sér sem nefndarmaður í skólanefnd vegna brottflutnings af 
staðnum.  
Samþykkt að taka tilnefningu í skólanefnd fyrir á fundi í ágúst.  
 

c) Samkórsins Bjarkar, dags. 24. júní 2004. 
Í bréfinu er óskað eftir stuðning við kórstarfið.  
Samþykkt að styrkja kórinn með 10 þús. kr. framlagi. 
 

d) Styrktarsjóðs EBÍ, dags. 24. júní 2004.  
Í bréfinu er kynnt að sjóðurinn styrki ákveðin verkefni og boðið upp á að sveitarfélög sæki 
um styrki til ýmissa verkefna. Mikil umræða varð um möguleika til að sækja um styrk í 
sjóðinn. Samþykkt að sækja um í sjóðinn og leggja nánari útfærslu fyrir hreppsnefnd.  
 

e) Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, dags. 15.júní 2004. 
Í bréfinu er minnt á að sveitarstjórnir skuli afla álits sérfróðs aðila áður en sveitarfélagið 
staðfestir samninga um framkvæmdir eða þjónustu við íbúa sveitarfélagsins sem gilda eiga til 
langs tíma og hafa í för með sér verulegar skuldbindingar fyrir sveitarsjóð. 
Bréfið var til kynningar.  
 

f) Skólastjóra Höfðaskóla, dags. 16. júní 2004.  
Í bréfinu er kynnt að danskur farkennari muni koma til starfa við skólann vegna dansk 
íslensks samstarfsverkefnis sem hefur það markmið að efla dönskukennslu hérlendis. Með 
bréfinu óskar skólastjóri eftir stuðningi við verkefnið. Hreppsnefnd samþykkti fyrir sitt leyti 
að skólinn taki þátt í verkefninu.  

 
 
7. Fundargerðir:  

a) Skólanefndar, 29. júní 2004. 
Fundargerðin var samþykkt. 
 
b) Húsnæðisnefndar, 16. júní 2004.  
Fundargerðin var samþykkt.  
 
c) Héraðsnefndar A-Hún, 16. júní 2004. 
Fundargerðin var til kynningar.  
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8. Önnur mál. 

 Oddviti kynnti bréf frá Verkfræðiþjónustunnar ehf. þar sem lagt er til að unnin verði 
forhönnun á dreifikerfi hitaveitu á Skagaströnd. Umræður urðu um málið og varð 
niðurstaðan sú að kanna málið frekar og fá álit fleiri á þörf fyrir slíka hönnun.  

 
 Umræða var tekin um skólaakstur frá FNV til Skagastrandar og Blönduóss. 

Sveitarstjóra var falið að ræða við oddvita Héraðsnefndar A-Hún og stjórnendur 
fjölbrautarskólans um hvernig hægt er að koma akstrinum á.  

 
Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl. 1900 

 
 
 
 

Magnús B. Jónsson                                           Adolf H. Berndsen 
                                             (sign)                                                                                                (sign) 
 

Gígja H. Óskarsdóttir                                           Jensína Lýðsdóttir  
                                                                              (sign)                                                                                      (sign) 
 

Birna Sveinsdóttir 
                                                                                                                  (sign) 
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