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FUNDARGERÐ SVEITARSTJÓRNAR 
 

Miðvikudaginn 18. nóvember 2009 var fundur haldinn í sveitarstjórn Skagastrandar kl 
8

00
 á skrifstofu sveitarfélagsins 

Á fundinn voru mætt: Adolf H. Berndsen, Birna Sveinsdóttir, Halldór G. Ólafsson, 
Sigríður Gestsdóttir, Jóhannes Indriðason og Magnús B. Jónsson. 
 
Adolf H. Berndsen, oddviti setti fundinn og stjórnaði honum.  
 
1. Endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009 
Fyrir fundinum lá tillaga að endurskoðaðri fjárhagsáætlun 2009. Talsverð breyting var 
lögð til bæði vegna nýrra ákvarðana sem teknar hafa verið og varða fjárhag ársins og 
vegna breytinga á forsendum í rekstri og tekjum sveitarfélagsins. Heildarniðurstaða 
rekstraráætlunar breytist þó einungis um 1,2 millj. Umræða varð um áætlunina og 
skýrðar helstu breytingar. Endurskoðuð áætlun var samþykkt.  
 
2. Þingmannafundur 27. október 2009 
Fyrir fundinum lá minnisblað um fund með þingmönnum Norðvestur kjördæmis sem 
haldinn var 27. október sl. á Hvammstanga. Á fundinum voru lögð fram þau mál sem 
sveitarstjórn hefur lagt mestu áherslu á gagnvart ríki og fjárlaganefnd Alþingis.  
Minnisblaðið var til kynningar. 
 
3. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 
a) Bréf Jöfunarsjóðs um tekjujöfnunarframlag 2009 lá fyrir fundinum. Þar kemur m.a. 

fram að gert er ráð fyrir að heildarúthlutun tekjujöfnunarframlaga á árinu 2009 
nemi 1.241 m.kr. Áætlað tekjujöfnunarframlag til sveitarfélagsins á árinu 2009 er 
7,2 millj. króna.  

b) Bréf Jöfnunarsjóðs um áætlun aukaframlagas 2009 lá fyrir fundinum. Í bréfinu 
kemur fram að ráðherra hafi gefið út reglur um ráðstöfun 1.000 m.kr. aukaframlagi 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á árinu 2009. Samkvæmt bréfinu verður framlag til 
sveitarfélagsins 0 kr. vegna aukaframlagsins á árinu 2009 þar sem framlög vegna 
íbúaþróunar, þróunar heildartekna og lágra meðaltekna eru skert sem nemur 5% af 
jákvæðri peningalegri stöðu sveitarfélagsins sbr. ársreikning 2008. 
Svohljóðandi bókun var samþykkt:  
„Sveitarstjórn mótmælir þeirri aðferðafræði sem beitt var við úthlutun 1000 m.kr. 
aukaframlags Jöfnunarsjóðs. Með úthlutun þessari er tekin ákvörðun um að ganga 
gegn hagsmunum sveitarfélags eins og Skagastrandar sem hefur þurft að glíma við 
fólksfækkun og erfiðleika í atvinnulífi undanfarna áratugi. Sveitarstjórn mótmælir 
því að að þeir sem hafa reynt að standa með ábyrgum hætti að rekstri sínum í 
erfiðu umhverfi þurfi að takast á við þá niðurstöðu sem felst í úthlutun 
aukaframlagsins. Með þessari úthlutun er á engan hátt gert tilraun til að meta 
stöðu grunngerðar sveitarfélaga og fjárfestingarþarfa þeirra. Sveitarstjórn vill 
jafnframt minna á að nauðsynlegt er að koma á skilvirkum fjármálareglum og að 
aukið verði við valdsvið og hlutverk Eftirlitsnefndar sveitarfélaga þannig að m.a. 
verði tryggt að hún komi fyrr að málum einstakra sveitarfélaga þar sem rekstur og 
skuldsetning stefnir í óefni.“ 
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4. Ársreikningur Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál 
Fyrir fundinum lá ársreikningur Byggðasamlags um menningar og atvinnumál. 
Rekstrartekjur námu 11.917.538 kr. og rekstrargjöld 8.669.360 kr. Rekstrarniðurstaða 
ársins var jákvæð um 2.634.957 kr að teknu tilliti til 613.221 kr fjármagnsgjalda. 
Ársreikningurinn var til kynningar og ekki gerðar athugsemdir við hann.   
 
5. Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna 
Forstöðumaður byggðasafnsins ritar bréf til eigenda byggðasafnsins og sendir 
rekstraráætlun ársins 2010.  Meðfylgjandi var einnig fundargerð stjórnar 
byggðasafnsins og ársskýrsla 2008. Rekstraráætlun byggðasafnsins gerir ráð fyrir að 
rekstrargjöld muni nema 9.500 þús. og framlög eigendar muni verða 6.100 þús. sem er 
500 þús. kr. hækkun frá fyrra ári.  
Ekki voru gerðar athugasemdir við rekstraráætlun en samþykkt að beina því til 
Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál að taka yfir verkefnið fyrir hönd 
sveitarfélaga í A-Hún.  
 
6. Bréf:  

a) Áskorun íbúa við Suðurveg 10-30, dags. 16. okt. 2009 
Í áskoruninni er þess farið á leit að í fjárhagsáætlun ársins verði gerðar úrbætur á 
aðkomu umræddra húsa við Suðurveg með því að malbika og ganga frá yfirborði 
heimkeyrsla að húsunum. Erindinu var vísað til gerðar fjárhagsáætlunar.  
 

b) Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis, dags. 12. okt.  
Í bréfinu er sveitarstjórnum gefin kostur á að sækja um byggðakvóta til úthlutunar í 
viðkomandi byggðarlagi. Einnig lá fyrir fundinum umsókn sem sveitarstjóri sendi 
vegna byggðakvótans.  
Bréfin voru til kynningar.  
 

c) Framkvæmdastjóra SSNV, dags. 26. okt. 2009 
Í bréfinu greinir framkvæmdastjóri SSNV frá því að ráðherra sveitarstjórnarmála og 
formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga hafi undirritað yfirlýsingu um mótun 
tillagna um leiðir til frekari sameiningar sveitarfélaga. Meðfylgjandi bréfinu var 
yfirlýsing um vinnu við mótun tillagna um leiðir til frekari sameiningar sveitarfélaga 
sem undirrituð var 29. september 2009.  
Oddviti gerði grein fyrir fundi sem haldinn var á vegum SSNV 4. nóvember sl. þar sem 
yfirlýsingin og hlutverk SSNV í ljósi hennar var til umfjöllunar.  
Svohljóðandi bókun var gerð: 
„Sveitarstjórn vill ítreka þá skoðun sína að ekki verði gengið gegn lýðræðislegum rétti 
íbúa til að taka afstöðu til sameiningar sveitarfélaga. Jafnframt minnir sveitarstjórn á 
samþykktir ársþings Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem lögð er áhersla á 
sjálfsákvörðunarrétt íbúa einstakra sveitarfélaga þegar kemur að sameiningu 
sveitarfélaga.“  
 

d) Menningarráðs Norðurlands vestra, 12. okt. 2009 
Með bréfi Menningarráðs er greint frá úthlutun styrkja ráðsins og m.a. tilkynnt um 
250.000 kr. styrk til verkefnisins: Stofnun ljósmyndasafns og söfnun eldri og nýrri 
ljósmynda.  
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Bréfið var til kynningar og verkefninu vísað til gerðar fjárhagsáætlunar.  
 

e) Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi, 8. okt. 2009 
Framkvæmdastjóri Markaðsskrifstofu ferðamála á Norðurlandi ritar bréfið til að óska 
eftir að samningur milli sveitarfélagsins og MFN verði endurnýjaður óbreyttur til 
næstu þriggja ára. Meðfylgjandi bréfinu er greinargerð Ásbjörns Björgvinssonar 
framkvæmdastjóra um starf MFN. Meðfylgjandi bréfinu var umsögn Sigurðar 
Sigurðarsonar markaðsráðgjafa sveitarfélagsins sem hvetur til þess að sveitarfélagið 
haldi áfram þátttöku sinni.  
Málinu var vísað til gerðar fjárhagsáætlunar.  
 

f) Formanns USAH, dags. 6. okt. 2009 
Með bréfinu óskar formaður USAH eftir styrk vegna ársins 2010 að upphæð 300.000 
kr. Erindinu var vísað til gerðar fjárhagsáætlunar næsta árs.  
 

g) Bandalags ísl. leikfélaga, dags. 10. sept. 2009 
Í bréfinu eru kynntar hugmyndir um stofnun sumarskóla Bandalags íslenskra leikfélaga 
og leitað eftir húsnæði sem gæti hentað fyrir starfsemi skólans.  
Málið var til kynningar. 
 

h) Eignarhaldsfélags Brunabótafél. Íslands, dags. 5. okt. 2009 
Með bréfinu er tilkynnt um að sveitarfélaginu hafi verið úthlutað styrk að upphæð 500 
þús. kr. til að gera göngubrú yfir Hrafná.  
Bréfið var til kynningar.  
 

i) Smábátafélagsins Skalla, dags. 30. sept. 2009 
Með bréfinu kynnir formaður smábátafélagsins ályktanir sem samþykktar voru á 
aðlafundi félagsins.  
Málið var til kynningar.  
 

j) Barnaheilla, dags. 30. sept. 2009 
Með bréfinu er kynnt ályktun Barnaheilla til ríkisstjórnar og sveitarfélaga þar sem því 
er beint til þeirra að standa vörð um réttindi barna og skerða alls ekki þjónustu við þau 
og fjölskyldur þeirra á sviði menntamála, heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu.  
Erindið var til kynningar.  
 
7. Fundargerðir: 

a. Byggðasamlags um Tónlistarskóla  A-Hún, 12.11.2009 
Meðfylgjandi fundargerðinni var fjárhagsáætlun tónlistarskólans 2010 til 
umsagnar sveitarstjórna. Umræður urðu um áætlunina og var samþykkt að 
óska eftir ársreikningum 2008 og jafnframt að skýrar komi fram hver sé 
fjárhagsskuldbinding hvers sveitarfélags vegna fjárhagsáætlunar 2010 
áður en áætlunin verði samþykkt í stjórn byggðasamlagsins.  
Fundargerðin var til kynningar 
 

b. Byggðasamlags um menningu og atvinnumál í A-Hún, 12.10.2009 
Fundargerðin var til kynningar 
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c. Byggðasamlags um menningu og atvinnumál í A-Hún. 29.10.2009 

Fundargerðin var til kynningar 
 

d. Menningarráðs Nl. vestra, 7.10.2009 
Fundargerðin var til kynningar 
 

e. Samtaka minni sveitarfélaga, 30.09.2009 
Fundargerðin var til kynningar 
 

f. Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum, 2.10.2009 
Fundargerðin var til kynningar 
 

g. Stjórnar  SSNV, 13.10.2009  
Fundargerðin var til kynningar 
 

h. Stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, 24.09.2009 
Fundargerðin var til kynningar 
 

i. Stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, 30.10.2009 
Fundargerðin var til kynningar 

 
 
8. Önnur mál 
Svohljóðandi bókun var samþykkt:  
„Sveitarstjórn fagnar þeim áfanga sem hefur náðst þar sem starfsmaður hefur verið 
ráðinn að Fræðasetri Háskóla Íslands á Norðurlandi vestra, með aðsetur á 
Skagaströnd og væntir mikils af starfsemi fræðasetursins.“  
 
 
Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl. 1055 
 
 

Adolf H. Berndsen,     Birna Sveinsdóttir, 
 

Halldór G. Ólafsson,     Sigríður Gestsdóttir, 
 

Jóhannes Indriðason     Magnús B. Jónsson 


