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FUNDARGERÐ HREPPSNEFNDAR
Fimmtudaginn 14. desember 2006 var fundur haldinn í Hreppsnefnd Höfðahrepps kl
1500 á skrifstofu hreppsins.
Á fundinn voru mætt: Adolf H. Berndsen, Birna Sveinsdóttir, Halldór Ólafsson,
Sigríður Gestsdóttir, Erla Jónsdóttir og Magnús B. Jónsson.
Adolf H. Berndsen, oddviti setti fundinn og stjórnaði honum.
Dagskrá:
1. Forsendur fjárhagsáætlunar 2007.
a)
Útsvarsálagning 2007.
Fyrir fundinum lá svohljóðandi tillaga:
Hreppsnefnd Höfðahrepps samþykkir að álagningarstuðull útsvars í Höfðahreppi
vegna gjaldaársins 2007 verði 13,03%.
Tillagan var samþykkt.
b)
Álagningareglur fasteignagjalda.
Fyrir fundinum lá svohljóðandi tillaga:
Hreppsnefnd Höfðahrepps samþykkir svohljóðandi álagningareglur fyrir
fasteignagjöld vegna gjaldaársins 2007:
Fasteignaskattur:
Álagning á íbúðarhúsnæði (A-flokkur) verði 0,43% af álagningarstofni.
Álagning á opinberar stofnanir (B-flokkur) verði 0,88% af álagningastofni.
Álagning á verslunar- og iðnaðarhúsnæði verði (C-flokkur) 1,58% af
álagningarstofni.
Lóðarleiga:
Lóðarleiga verði 1,5% af fasteignamatsverði lóða.
Vatnsskattur:
Vatnsskattur verði 0,3% af fasteignamati, lágmark 6.000 kr og hámark 19.000
kr.
Holræsagjald:
Holræsagjald verði 0,2% af fasteignamati lóða og mannvirkja
Sorphirðugjald /sorpeyðingargjald:
Sorphirðugjald verði 12.000 kr/íbúð.
Sorpeyðingargjöld eru 10.000 – 100.000 eftir áætluðu magni sorps frá
fyrirtækjum og stofnunum.
Leiga ræktunarlóða:
Fyrir hvern ha ræktunarlóða er greitt fast leigugjald. Auk þess greiða
lóðarhafar fasteignagjöld af lóðunum skv. fasteignamati.
Lóðaleiga verði 3.000 kr/ha.
Tillagan var samþykkt.
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c)
Reglur um afslátt elli- og örorkulífeyrisþega.
Fyrir fundinum lá svohljóðandi tillaga að reglu um afslátt af fasteignagjöldum:
Hreppsnefnd Höfðahrepps samþykkir eftirfarandi reglu um niðurfellingu fasteignagjalda
elli- og örorkulífeyrisþega:
1. Fasteignagjöld verða eingöngu felld niður af íbúðum elli- og örorkulífeyrisþega, sem
þeir búa í sjálfir.
2. Fasteignagjöld lækki um allt að kr 36.000,- hjá:
a)
Einstaklingum með tekjur sem nema allt að 1.780.171 kr. (20% yfir óskertar
lífeyristrygginar.)
b)
Hjónum eða fólki í sambúð með tekjur allt að 2.893.219 kr. (20% yfir
óskertar lífeyristryggingar.)
3. Fasteignagjöld lækki um allt að kr 18.000 hjá:
a)
Einstaklingum með tekjur allt að 2.225.214 kr.(50% yfir óskertar
lífeyristryggingar)
b)
Hjónum eða fólki í sambúð með tekjur allt að 3.616.524 kr. (50% yfir
óskertar lífeyristryggingar.)

Tillagan var samþykkt.
d)
Rekstrarforsendur
Sveitarstjóri kynnti helstu rekstrarforsendur vegna gerðar fjárhagsáætlunar 2007.
Hreppsnefnd ræddi almennt þær forsendur sem rétt sé að leggja við gerð
fjárhagsáætlunarinnar og fór sérstaklega yfir tekjur sveitarfélagsins.
e)
Fjárfestingar / eignabreytingar.
Sveitarstjóri fór yfir nokkrar kostnaðaráætlanir vegna framkvæmda sem hann taldi
ástæðu til að hreppsnefnd ræddi við gerð fjárhagsáætlunar. Umræður urðu um
málið en sveitarstjóra var síðan falið að taka saman yfirlit yfir helstu verkefni sem
til umræðu voru.
2. Samþykktir og erindisbréf:
a)
Samþykkt um kjör fulltrúa í stjórnum ráðum og nefndum Höfðahrepps
Fyrir fundinum lá tillaga að samþykktum um kjör fulltrúa í stjórnum og ráðum
sveitarfélagsins.
Umræður urðu um áhrif þess á fjárhagsáætlun og hvaða samanburður sé við önnur
sveitarfélög.
Hreppsnefnd samþykkti fyrirliggjandi tillögu.
b)
Erindisbréf tómstunda- og menningarmálanefndar
Fyrir fundinum lá erindisbréf tómstunda- og menningarmálanefndar.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
c)
Erindisbréf fræðslunefndar
Fyrir fundinum lá erindisbréf fræðslunefndar.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
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d)
Reglur um menningarsjóð Höfðahrepps
Fyrir fundinum lágu reglur um menningarsjóðs Höfðahrepps. Reglurnar voru
ræddar og samþykktar af hreppsnefnd en jafnframt ákveðið að framlag til
úthlutunar skv. reglunum verði 300 þús. árið 2007.
e)
Reglur um niðurgreiðslu Höfðahrepps á daggæslu í heimahúsum.
Fyrir fundinum lágu reglur um niðurgreiðslur á daggæslu sem fræðslunefnd hafði
til umsagnar. Reglurnar voru ræddar en síðan samþykktar af hreppsnefnd.
3. Kynning menningarsamnings
Björn Magnússon, fulltrúi í menningarmálanefnd SSNV mætti á fundinn og
kynnti samninginn. Í máli hans kom m.a. fram að með menningarsamningi við
ríkið sé stefnt að því að efla menningastarf á svæðinu og beina stuðningi ríkis og
sveitarfélaga í sameiginlegan farveg. Þá kom fram að gert er ráð fyrir að samið
verði við SSNV en ekki hvert og eitt sveitarfélag og að umsjón samningsins verði
á höndum starfsmanna SSNV.
4. Bréf:
a)
Viðvíkurkaffis ehf. dags. 30. nóv. 2006.
Fyrir fundinum lá bréf Dagnýjar Sigmarsdóttur sem fh. Viðvíkurkaffis ehf. segir
með því upp leigusamningi um Bjarmanes frá og með 1. desember 2006.
Sveitarstjóra var falið að auglýsa eftir áhugasömum um rekstur eignarinnar.
b)
Náttúruverndarnefndar A-Hún, dags. 24. nóv. 2006.
Fyrir fundinum lá bréf Gróu Lárusdóttur, formanns náttúruverndarnefndar A-Hún
sem fyrir hönd nefndarinnar kynnir verksvið hennar. Meðfylgjandi bréfinu var
úrdráttur úr lögum um náttúruvernd þar sem kveðið er á um hlutverk
náttúruverndarnefnda.
Bréfið var til kynningar.
c)
Stjórnar USAH, dags. 28. nóv. 2006.
Fyrir fundinum lá béf Vals Magnússonar formanns USAH sem fyrir hönd
sambandsins óskar eftir styrk til starfsemi USAH á árinu 2007.
Erindinu vísað til gerðar fjárhagsáætlunar.
5. Fundargerðir:
a)
Fræðslunefndar, 4. desember 2006.
Fundargerðin var samþykkt.
b)
Hafnarnefndar, 11. desember 2006.
Fundargerðin var samþykkt.
c)
Stjórna SSNV, 3. nóvember 2006.
Fundargerðin var til kynningar.
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d)
Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 20. okt. 2006.
Fundargerðin var til kynningar.
6. Dragnótaveiði í Húnaflóa
Oddviti kynnti tillögu að áskorun á sjávarútvegsráðherra um bann við
dragnótaveiðum í Húnaflóa.
Hreppsnefnd Höfðahrepps skorar á háttvirtan sjávarútvegsráðherra að banna
dragnótaveiðar stærri skipa á Húnaflóa innan línu sem dregin er úr
Kálfshamarsvíkurvita á Skaga að Gjögurvita á Ströndum. Hreppsnefnd vísar til þess
að á nokkrum stöðum hafa dragnótaveiðar verið takmarkaðar.
Í ljósi þess að Húnaflói hefur á undanförnum árum verið vaxandi sem gjöful fiskimið
fyrir báta sem hafa stundað neta og krókaveiðar telur hreppsnefndin full rök fyrir því
að settar séu skorður við veiðiaðferðum sem geta ógnað því lífríki sem stendur undir
fiskistofnum í flóanum.
Ályktunin var samþykkt og sveitarstjóra falið að koma henni á framfæri.
7. Önnur mál
Oddviti lagði til að Höfðahreppur veiti útvarpi Kántrýbæ 250 þús styrk til að standa
straum af útvarpsrekstrinum. Tillagan var samþykkt og kom fram að með
styrkveitingunni vill hreppsnefnd styðja við bakið á þeirri menningar- og
kynningarstarfsemi sem útvarpið hefur staðið fyrir.
Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl. 1855
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