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Fimm
mtudaginn 5.
5 febrúar 20
014 var funndur haldinn
n í sveitarstjórn Skagasstrandar kl 8 á
skriffstofu sveitaarfélagsins.
Á funndinn voru mætt: Adollf H. Berndssen, Halldórr G. Ólafsso
on, Péturínaa L.
Jakobbsdóttir, Jennsína Lýðsd
dóttir, Jón Ó
Ólafur Sigurrjónsson og Magnús B.. Jónsson.
Adollf H. Berndssen oddviti setti fundinnn og stjórnaaði honum.
11. Samþyk
kktir um stjjórn og fun
ndarsköp sv
veitarstjórn
nar
Fyrirr fundinum lá tillaga að
ð samþykktuum um stjórrn Sveitarféélagsins Skaagastrandar sem
var ááður á dagskkrá 23. janúar 2013. Saamþykktirnaar eru byggð
ðar á fyrirm
mynd frá
innannríkisráðuneeytinu og að
ðlagaðar aðð sveitarfélaginu. Tillag
ga að samþyykktum sem
m lágu
fyrir fundinum er
e í átta köfl
flum sem takka til hinna ýmsu sviðaa í stjórn sveeitarfélagsin
ns,
svo ssem skipan sveitarstjórn
nar og verkkefni sveitarrfélags, fund
darsköp, réttttindi og sky
yldur
sveittarstjórnarm
manna og fleeira. Hún er unnin á gru
undvelli 9. gr.
g sveitarstjtjórnarlaga nr.
n
138/22011.
Sveittarstjórn ræddi fyrirligg
gjandi tillöggu og fékk skýringar
s
á þeim breytiingum sem
gerðaar höfðu verrið frá fyrri umræðu. T
Tillagan var samþykkt samhljóða.
s
22. Greinarrgerð starfsshóps um feerðaþjónusstu
Fyrirr fundinum lá greinargeerð sem starrfshópur um
m ferðaþjónu
ustu hafði uunnið í samsstarfi
við aatvinnuráðgjjafa SSNV. Skýrslan fjjallar fyrst og
o fremst um
m möguleikka á bygging
gu og
reksttri hótels á Skagaströnd
S
d.
Í niðuurstöðum sttarfshópsinss er lagt til aað samið verði
v
við Zep
ppelin arkittektastofu/O
Orra
Árnaason um gerrð grófrar hu
ugmyndar aaf 15-20 herrbergja hóteeli. Sérstakleega verði sk
koðað
hvortt rétt sé eðaa skynsamleegt að breytaa eldri húsu
um á staðnum
m svo sem H
Hafnarhúsin
nu
eða ffrystihúsunuum á Hólanesi í hótel. Zeppelin arrkitektastofu
fu er ætlað aað leggja fraam
þrívííddarskissu af hóteli sem
m studdar eeru ljósmynd
dum og öðrru því sem þþarf til að geera
tillögguna sem raaunhæfasta, ásamt grófr
fri kostnaðarráætlun. Jaffnframt því að gera tillö
ögu
um sstækkunarm
möguleika og
g tengingu hhótels við næsta umhveerfi.
Samhhliða þessarri vinnu verrði óskað eft
ftir áframhalldandi samsstarfi við SSSNV
atvinnnuþróun um
m frekari grreiningu á tæ
ækifærum við
v markaðssetningu hóótels og gerð
ð
viðskkiptaáætlunar.
Starffshópurinn leggur
l
til að
ð stofnað veerði hlutaféllag um bygg
gingu hótelss á Skagastrrönd.
Hlutaafé verði 5 milljónir
m
krróna sem svveitarfélagið
ð leggur til. Í samþykktu
tum félagsin
ns
verðii gert ráð fyyrir möguleg
gri hlutafjárraukningu. Hlutverk
H
stjjórnar verðii í fyrstu að leita
nýrraa hluthafa og
o vinna að fjármögnunn á byggingu
u og rekstri hótels á Skkagaströnd.
Sveittarstjórn ræddi greinarg
gerðina og þþá tillögu seem þar kem
mur fram. Saamþykkt
samhhljóða að legggja 5 milljónir króna í hlutafé um
m hótelbygg
gingu. Samþþykkt að Ad
dolf
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H. Berndsen, Haalldór G. Óllafsson og JJón Ólafur Sigurjónsso
S
n skipi undi
dirbúningsstjjórn
m að stofnfunndi félags um verkefniðð.
fram
Sveittarstjórn sam
mþykkti svo
ohljóðandi vviðauka við
ð fjárhagsáæ
ætlun 2014: Sveitarstjórrn
samþþykkir að hæ
ækka fjárfesstingalið sjóóðsstreymiss fjárhagsáæ
ætlunar 20144 um 5 milljjónir
krónaa. Hækkuniin komi til lækkunar á ssjóði.
33. Fræðslu
umál:
a. Fundargerð
F
fræðslunefnndar dags. 8.
8 janúar 2014
Sveittarstjórn tókk afstöðu till eftirfaranddi liðar í fun
ndargerðinnii:
3-d) Bréf skólasstjóra. Samþ
þykkt að verrða við erin
ndi Hildar In
ngólfsdótturr skólastjóraa um
m sem skólasstjóri Höfðaaskóla, skóllaárið 2014--2015 þar seem hún hafii
leyfi frá störfum
hlotiðð námsleyfi
fisstyrk úr Námsleyfasjó
N
óði Samban
nds íslenskra sveitarfélaaga.
b. Staða
S
og horrfur í fræðsllumálum.
Sveittarstjórn ræddi niðurstö
öður vinnuffundar sem hún
h átti með fulltrúum
m
Hjalllastefnunnarr mánudaginn 3. febrúaar. Sveitarsttjórn samþy
ykkti svohljóóðandi bóku
un:
Sveittarstjórn sam
mþykkir að hefja undirrbúning að viljayfirlýsi
v
ngu milli svveitarfélagsins
og H
Hjallastefnunnnar um sam
mstarf um leeikskóla og síðar grunn
nskóla. Áðuur en frekarii
skreff verði stiginn í þá átt veerði áhugi svveitarstjórnaar á því sam
mstarfi kynnntur og haft
samrráð við fræððslustjóra, sk
kólastjórnenndur, fræðslunefnd og fulltrúa foreeldra og
starfm
fmanna skólanna. Sömu
uleiðis verðii haft samrááð við forsv
varsmenn Skkagabyggðaar.
Samþþykkt að booða til samrááðsfundar nnk. föstudag
g 7. febrúar.
44. Vinabæjjamót
Fyrirr fundinum lá minnisblað sveitarstj
tjóra um No
orrænt vinab
bæjamót í
vinabbæjasambanndi sem sveeitarfélagið eer aðili að. Samkvæmt hefð um m
mót vinabæjaanna
er koomið að Skaagaströnd á árinu 2014.. Í minnisbllaðinu kemu
ur m.a. fram
m að taka þu
urfi
ákvöörðun um tím
masetningu þess á árinuu og lagt til að vinabæjamót verði haldið á
Skaggaströnd daggana 2.-5. jú
úlí 2014.
Sveittarstjórn sam
mþykkti að kynna þá tíímasetningu
u fyrir öðrum
m í vinabæjjakeðjunni og
o
jafnfframt að skippa eftirtaldaa í undirbúnningsnefnd fyrir
f
mótið:
Sveittarstjóra, Jóón Ólaf Sigu
urjónsson, S
Sigríði Stefáánsdóttur, fo
ormann Norrræna félagssins á
Skaggaströnd.
55. Útsvarsttekjur vegn
na séreignaasparnaðarr 2009-2014
4
Fyrirr fundinum lá samantek
kt um útsvar
arstekjur veg
gna séreignaasparnaðar. Samanlagt
útsvaar vegna þesssa þáttar vaar 18,5 millljónir á árun
num 2009-2
2013. Í samaantektinni kemur
k
einniig fram að útsvar
ú
vegnaa séreignaspparnaðar á þessum
þ
árum
m nam 1,444% - 3,25% af
heilddarútsvari. Málið
M
var till kynningarr.
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66. Bréf:
a. Saman
S
hópsins, dags. 3 0. janúar 20
014.
Með bréfinu óskkar hópur meistaranem
m
ma í við Hásk
kóla Reykjaavíkur eftir sstyrk til gerrðar
mynddefnis þar sem
s foreldraar eru hvattiir til að verja sem mestum tíma meeð börnum
sínum
m. Samþykkkt að leggjaa 10 þús. kr. í verkefnið
ð.
b. Forseta
F
ASÍ, dags. 13. jjanúar 2014
4
Í bréfinu fjallar Gylfi Arnbjjörnsson forrseti ASÍ um
m gjaldskrárhækkanir oog skorar á
sveittarstjórnarm
menn að hæk
kka ekki gjaaldskrár fyriir þjónustu hjá
h sveitarfé
félögum og
benddir á áhrif hæ
ækkana á víísitölur og þþar með verðbólgu.
Bréfi
fið var til kyynningar en í umræðum
m um það ko
om fram að við fjárhagssáætlunargeerð
hafi vverið ákveððið að hækk
ka ekki gjalddskrár sveitaarfélagsins.
c. Bæjarstjóra
B
Blönduósbæ
æjar, dags. 28. janúar 2014
2
Með bréfinu er kynnt
k
svohlljóðandi bókkun bæjarstj
tjórnarfundaar Blönduóssbæjar þann
n 21.
janúaar sl. sem vaar svohljóðaandi: „Bæjaarstjórn Blö
önduósbæjar telur mikiilvægt að vinna
að saameiningu sveitarfélag
s
ga í Austur H
Húnavatnssýýslu og sam
mþykkir að fe
fela bæjarstj
tjóra
að kaanna hug annnarra sveittarfélaga í A
A-Húnavatn
nssýslu til að
a koma að þþeirri vinnu
u“.
Í bréfinu er óskaað eftir afstö
öðu sveitarffélagsins hv
vort og þá hv
vernig unniið er að frek
kari
sameeiningu sveiitarfélaga í Austur
A
– Húúnavatnssýsslu.
Sveittarstjórn ræddi erindi bréfsins.
b
Í um
mræðu um það
þ kom fraam að sveitaarstjórn tald
di rétt
að faara yfir skýrrslu KPMG á sameiginllegum fund
di sveitarstjó
órna í A-Húún áður en
frekaari vinna verrði lögð í veerkefnið. Þaað var mat sveitarstjórn
s
nar að ekki vværi líklegtt að
sameeining hlyti samþykki í íbúakosninngu á Skagaaströnd miðaað við fyrirlliggjandi
forseendur og ólííklegt að sam
meining muuni hljóta brrautargengi nema öflugg
atvinnnuuppbyggging verði á svæðinu, m
m.a. með aðk
komu stjórn
nvalda.
d. Tæknideilda
T
ar Sveitarféllagsins Skag
gafjarðar, dags.
d
16. jannúar 2014
m og óska efftir niðurstö
öðu í skilgreeiningu sýsllu og
Efni bréfsins er að fjalla um
kagafjarðar og Austur Húnavatnssý
H
ýslu. Með bbréfinu fylg
gir
sveittarfélagamarrka milli Sk
kort m
með skilgreeiningu á sý
ýslu- og sveiitarfélagam
mörkum. Á því
þ kemur frram staðsetn
ning
þeirrra kennileitaa sem staðseett hafa veriið sem hlutii fyrrgreindrra marka. Í bbréfinu kem
mur
fram
m að vinna haafi verið lög
gð í að skilggreina sýslu
umörk og þaar með sveittarfélagamö
örk á
Skagga. Ágreininngur sé þó um
u mörkin m
milli Þrívörð
ðuhóls og Vestara
V
Þverrfells í
Skaggaheiði.
Í bréfinu er mynnd af afriti úr
ú gjörðarbóók um áreiðiina en í bréffi tæknideilldarinnar er það
kallaað frumskjall. Ekki er að
ð fullu ljóst að svo sé þar
þ sem ekki kemur fram
m úr hvaða
gögnnum er afritaað en leit að
ð frumskjaliinu hefur ek
kki borið áraangur. Í brééfinu er tilviitnun
í ljóssritið og túlkkun í bréfin
nu á setninguu sem hefurr verið leiðrrétt. Þar segiir: „Merkjalína
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milli Húnavatnss og Skagafjjarðar sýslnna í Skagaheeiði segjum vjer að hjeeðan í frá skkuli
æfinllega vera þeessi: Frá Deeildarhamri
ri við Skagattá í suður tiil Holdjúpshhóls ræður
landaamerkjalínaa milli Hrau
uns að austaan og Ásbúð
ðna og Mán
navíkur að vvestan, frá
Holdj
djúpshól beiint í Þrívörð
ðuhól, þaðaan um Rangá
ártjarnir, veestanvert viið Hraunvattn og
austaanverða Urrriðatjörn í stóran
s
steinn á norðuren
nda vestara Þverfells, þþaðan beintt í
norððurenda merrkjalínu millli Þverár í H
Hallárdal Foss
F
og Haffragils í Ytrii Laxárdal.“
Í tveiimur afritum
m sem fundist hafa af ááreiðinni fráá 1885 sem gerðar hafaa verið á fyrrri
tímum
m er umræddd misritun ekki tekin iinn í textann
n heldur er skráð beintt: „..frá
Holdj
djúpshól beiint í Þrívörð
ðuhól, þaðaan um Rangá
ártjarnir, veestanvert H
Hraunvatn og
g
austaanverða Urrriðatjörn í stóran
s
steinn á norðuren
nda vestara Þverfells, þþaðan beintt í
norððurenda merrkjalínu millli Þverár í H
Hallárdal, Foss
F
og Haffragils í Ytrri Laxárdal.“
Það eer því ljóst að
a þeir sem
m tóku þessi afrit hafa an
nnað tveggjja haft þannn texta til
afrituunar að orðaalagið hefurr verið alvegg skýrt eða haft þann skilning skýr
ýran að orðið
ð við
sé yffirstrikað ogg hafi ekki átt
á að vera í textanum.
Sveittarstjórn Skkagastrandarr telur óyggj
gjandi að sveeitarfélaga og
o sýslumörrk hafi verið
ákveðin með áreeið 1885 meeð þeim hættti að þau liggi um vesttanvert Hrauunvatn.
Sveittarstjórn telur því rétt að
a sýslu- ogg sveitarfélaagamörk á hinum umræ
ædda svæði í
Skaggaheiði verðði: Frá Þrívö
örðuhól, (meerktur RS á korti), þaðaan beina línnu í stóran stein á
norðaaustur endaa vestara Þverfells. (sbrr. blálituð brrotalína á ko
orti sem fyllgdi bréfinu)
77. Fundarggerðir
a.
Byggðasam
mlags um menningu
m
ogg atvinnumál í A-Hún. 25.11.20144
ngar
Funddargerðin vaar til kynnin
b.
Stofnfunddar byggðasaamlags um málefni fatllaðs fólks, 29.01.2014
2
ngar.
Funddargerðin vaar til kynnin
c.
Heilbrigðiisnefndar Norðurlands
N
vestra, 7.01
1.2014
Funddargerðin vaar til kynnin
ngar.
d.
Stjórnar Hafnarsamba
H
ands Íslandss, 17.01.201
14
ngar.
Funddargerðin vaar til kynnin
e.
Stjórnar saambands ísllenskra sveiitarfélaga, 13.12.2013
1
Funddargerðin vaar til kynnin
ngar.
88. Önnur mál
m
Rættt var um atvvinnumál.
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Fleirra ekki tekiðð fyrir fundii slitið kl. 100.20
A
Adolf
H. Beerndsen,

Halldór G. Ólafssonn,

Pétuurína L. Jak
kobsdóttir

Jensína Lýðsdóóttir,

Jón Ólafur Sigu
urjónsson

Mag
gnús B. Jónnsson
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