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FUNDARGERÐ SVEITARSTJÓRNAR
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Miðvikudaginn 13. janúar 2010 var fundur haldinn í sveitarstjórn Skagastrandar kl 8
á skrifstofu sveitarfélagsins
Á fundinn voru mætt: Adolf H. Berndsen, Birna Sveinsdóttir, Halldór G. Ólafsson,
Sigríður Gestsdóttir, Þórarinn Grétarsson og Magnús B. Jónsson.
Adolf H. Berndsen, oddviti setti fundinn og stjórnaði honum.
1.

Fjárhagsáætlun 2010
a) Álagningarreglur fasteignagjalda 2010.
Fyrir var tekin tillaga að álagningarreglum fasteignagjalda 2010 sem vísað var til
fundarins á síðasta fundi. Svohljóðandi tillaga var samþykkt:
Fasteignaskattur:
Álagning á íbúðarhúsnæði (A-flokkur) verði 0,43% af álagningarstofni.
Álagning á opinberar stofnanir (B-flokkur) verði 1,32% af álagningastofni.
Álagning á verslunar- og iðnaðarhúsnæði verði (C-flokkur) 1,58% (1,32% + 25%) af
álagningarstofni.
Lóðarleiga:
Lóðarleiga verði 1,5% af fasteignamatsverði lóða.
Vatnsskattur:
Vatnsskattur verði 0,3% af fasteignamati, lágmark 7.000 kr. og hámark 21.000 kr.
Holræsagjald:
Holræsagjald verði 0,2% af fasteignamati lóða og mannvirkja
Sorphirðugjald /sorpeyðingargjald:
Sorphirðugjald verði 15.500 kr./íbúð.
Sorpeyðingargjald verði 7.500 kr./íbúð.
Sorpeyðingargjald á hesthús og fjárhús verði 2.500 kr./hús í notkun.
Sorpeyðingargjöld verði 10.000 – 200.000 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 4.000 kr./ha.
Eftirfarandi reglur um niðurfellingu fasteignagjalda elli- og örorkulífeyrisþega voru jafnframt
samþykktar:
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 allt að 2.145.269 kr. (20% yfir óskertar lífeyristryggingar.)
b) Hjónum eða fólki í sambúð með tekjur allt að 3.505.968 kr. (20% yfir óskertar
lífeyristryggingar.)
3.

Fasteignagjöld lækki um allt að kr. 18.000 hjá:
a) Einstaklingum með tekjur allt að 2.681,586 kr. (50% yfir óskertar lífeyristryggingar)
b) Hjónum eða fólki í sambúð með tekjur allt að 4.382.460 kr. (50% yfir óskertar
lífeyristryggingar.)
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b) Fjárhagsáætlun
Fyrir fundinum lá tillaga að fjárhagsáætlun 2010 sem oddviti og sveitarstjóri kynntu.
Miklar umræður urðu um áætlunina og farið yfir bæði einstaka rekstrarþætti og
heildarniðurstöður. Heildartekjur samstæðu eru áætlaðar 411.435 þús. Heildargjöld
samstæðu eru áætlaðar 408.837 þús. Rekstrarafkoma aðalsjóðs er samkvæmt
áætluninni jákvæð um 31,6 milljónir en afkoma samstæðu er jákvæð um 2,5 milljónir.
Veltufé frá rekstri samstæðu er áætlað 44.522 þús. Áætlaðar fjárfestingar eru áætlaðar
134.675 þús. og áætlað að handbært fé lækki milli ára um 115 milljónir og nemi
705.644 þús. í árslok.
Fjárhagsáætluninvar samþykkt samhljóða.
2.

Bréf:
a) Nils Posse bæjarstjóra Växjö dags. 4. des. 2009.
Með bréfinu býður bæjarstjórinn til vinabæjamóts dagana 27. – 30. maí 2010. Auk
vinabæjamótsins er boðið til menningarhátíðar í Växjö.
Bréfið var til kynningar.
b) Siglingastofnunar, dags. 15. des. 2009.
Bréfið sem er undirritað af Sigurði Áss Grétarssyni fjallar um samgönguáætlun 20092012 og viðskiptaáætlun hafnarsjóðs. Í bréfinu kemur fram að tvö verkefni eru skráð í
áætlun sem heimilt er að styrkja samkvæmt 24. gr. hafnarlaga og minnt á að gera þurfi
viðskiptáætlun til að þau verði tekin til greina.
Bréfið var til kynningar.
c) Alta, ráðgjafastofu, dags. 26. nóv. 2009
Í bréfinu eru kynntar hugmyndir ráðgjafastofunnar um verkefni við að byggja upp
staðaranda í sveitarfélaginu.
Bréfið var til kynningar.
d) Ámundakinnar ehf. dags. á aðventu 2009
Með bréfinu kynntur samruni Ámundakinnar ehf og Húnakaupa hf. og breytingar á
eignaraðild í Stíganda ehf.
Bréfið var til kynningar.
3.

Fundargerðir:
a. Stjórnar SSNV, 8.12.2009
Fundargerðin var til kynningar.
b. Stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, 11.12.2009
Fundargerðin var til kynningar
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4. Önnur mál
Svohljóðandi bókun var samþykkt samhljóða:
Sveitarstjórn Skagastrandar skorar á ríkisstjórn Íslands að hætta við áform um
sameiningu sjávarútvegs-, landbúnaðar- og iðnaðarráðuneyta í nýtt atvinnuráðuneyti.
Sveitarstjórn telur að sú staða sem blasir við í íslensku efnahagslífi kalli enn frekar á að
viðhalda öflugum sjálfstæðum ráðuneytum á sviði grunnatvinnugreina þjóðarinnar.
Sveitarstjórn lítur svo á að fyrrgreindum grunnatvinnugreinum muni ætlað stórt
hlutverk í endurreisn íslensks efnahags- og atvinnulífs.
Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl. 1120
Adolf H. Berndsen,
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Þórarinn Grétarsson
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