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FUNDARGERÐ SVEITARSTJÓRNAR 

 

Miðvikudaginn 13. ágúst 2014 var fundur haldinn í sveitarstjórn Skagastrandar kl 8.00 á 

skrifstofu sveitarfélagsins.  

Á fundinn voru mætt: Adolf H. Berndsen, Halldór G. Ólafsson, Róbert Kristjánsson, 

Inga Rós Sævarsdóttir, Steindór R. Haraldsson og Magnús B. Jónsson.  

 

Adolf H. Berndsen, oddviti setti fundinn og stjórnaði honum.  

 

1. Fjármál: 

a. Yfirlit jan – júní 2014 

Fyrir fundinum lá útprentun úr bókhaldi sveitarfélagsins þar sem sýnd er bókuð staða 

allra deilda sveitasjóðs eftir fyrstu 6 mánuði ársins og gerður samanburður við 

fjárhagsáætlun ársins. Sveitarstjóri fór yfir og skýrði helstu niðurstöður. Sveitarstjórn 

ræddi þær tölur sem lágu fyrir fundinum og fékk skýringar á einstökum liðum.  

 

b. Bréf um fjármálastjórn sveitarfélaga 

Fyrir fundinum lágu tvö bréf um fjármál sveitarfélaga: 

i. Bréf Eftirlitsnefndar um fjármál sveitarfélaga dags. 12. júní 2014 stílað til allra 

sveitarstjórna þar sem fjallað er um fjármálastjórn og eftirlitsskyldur sveitarstjórna með 

fjármálum. Sveitarstjóri upplýsti að bréfið hafi verið sent endurskoðanda með ósk um 

álit hans á hvernig eftirliti hans og sveitarstjórnar væri best háttað. Álit endurskoðanda 

verði kynnt sveitarstjórn þegar það liggur fyrir. Sveitarstjóra var jafnframt falið að 

leggja fyrir næsta fund tillögu um hversu oft og hvaða fjárhagsupplýsingar verði lagðar 

fyrir sveitarstjórn í ljósi álits endurskoðanda. 

ii. Bréf Innanríkisráðuneytis, dags. 18. júní 2014 stílað til allra sveitarstjórna þar 

sem fjallað er um viðauka við fjárhagsáætlanir. Í bréfinu kemur m.a. fram að ráðuneytið 

hafi í samráði við reikningsskila og upplýsinganefnd sveitarfélag hafið undirbúning að 

heildarendurskoðun á reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga 

sveitarfélaga. Þá er fjallað um gerð viðauka við fjárhagsáætlanir og hvernig skuli í 

viðauka gerð grein fyrir viðkomandi málaflokkum og tölulegu yfirliti. Meðfylgjandi 

bréfinu er form til útfyllingar þar sem viðaukar eru teknir saman og skýrðir.  

Bréfið var til kynningar. 

 

2. Siðareglur sveitarstjórnar 

Fyrir fundinum lágu siðareglur sveitarstjórnar sem áður voru til umfjöllunar 

sveitarstjórnar 24. júní sl. Reglurnar ná til sveitarstjórnar og allra sem kjörnir eru til setu 

í nefndum á vegum sveitarfélagsins.  

Sveitarstjórn staðfesti reglurnar og undirritaði þær.  
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Sveitarstjóra var falið að leggja siðareglurnar fram til undirritunar í nefndum 

sveitarfélagsins. 

 

3. Leikskólinn 

Sveitarstjórn ræddi mál leikskólans þar sem talsverðar breytingar eru að verða með 

tilkomu samstarfs við Hjallastefnu sem byggist á viljayfirlýsingu milli sveitarfélagsins 

og Hjallastefnunnar. Fram kom að Þorgerður Anna Arnardóttir hafi verið ráðinn 

leikskólastjóri við Barnaból og að ráðning hennar sé hluti af samkomulagi milli 

sveitarfélagsins og Hjallastefnunnar. Hlutverk hennar auk almennra stjórnunarstarfa 

leikskólastjóra verði að innleiða Hjallastefnu í leikskólanum.  Fyrir fundinum lá 

kynningarbréf sem Þorgerður Anna sendi foreldrum leikskólans Barnabóls þar sem hún 

kynnir sig og helstu áherslur í leikskólastarfinu.  

Sveitarstjórn ræddi málið og staðfesti hlutverk Þorgerðar Önnu sem leikskólastjóra en 

hún er starfsmaður Hjallastefnunnar.  

 

4. Viljayfirlýsing v/atvinnuuppbyggingar í A-Hún 

Fyrir fundinum lágu drög að viljayfirlýsing um samstarf á sviði atvinnuuppbyggingar í 

Austur- Húnavatnssýslu. Viljayfirlýsingin er gerð milli ríkisstjórnar Íslands, 

Blönduósbæjar, Sveitarfélagsins Skagastrandar, Húnavatnshrepps og Skagabyggðar. 

Viljayfirlýsingin byggir á þingsályktun Alþingis frá 17. október 2013 þar sem 

ríkisstjórninni er falið að koma á samstilltu átaki stjórnvalda og sveitarfélaga í Austur 

Húnavatnssýslu um eflingu atvinnulífs og sköpunnar nýrra starfa með nýtingu raforku 

sem framleidd er í Blönduvirkjun.  

Oddviti skýrði nánar tilurð og vinnu við gerð viljayfirlýsingarinnar og ítrekaði að um 

drög væri að ræða sem gætu tekið einhverjum breytingum. Sveitarstjórn samþykkti 

aðild að viljayfirlýsingunni og fól oddvita að undirrita hana þegar hún verði fullbúin.  

 

5. Kosning fulltrúa á ársfund Róta bs. 

Fyrir fundinum lá tölvubréf Grétu Sjafnar Guðmundsdóttur verkefnisstjóra Róta bs. þar 

sem tilkynnt er um aðalfund Róta bs. sem haldinn verður þriðjudaginn 30. september 

2014 í Menningarhúsinu Dalvík. Jafnframt er óskað upplýsinga um fulltrúa 

aðildarsveitarfélaga á aðalfundinum. Sveitarstjórn kaus eftirtalin til setu á aðalfundi 

Róta bs.  

Magnús B. Jónsson   til vara   Adolf H. Berndsen 

Halldór G. Ólafsson   til vara   Róbert Kristjánsson 

Ingu Rós Sævarsdóttur  til vara   Steindór R. Haraldsson 
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6. Tilnefningu fulltrúa í svæðisbundinn stýrihóp v/ferðaþjónustu 

Fyrir fundinum lá tölvubréf Hrafnhildar Ýr Víglundsdóttur, sérfræðings hjá 

Ferðamálastofu þar sem óskað er tilnefningar í svæðisbundinn stýrihóp um verkefnið 

„kortlagning auðlinda í ferðaþjónustu á Íslandi.“ 

Róbert Kristjánsson var tilnefndur í stýrihópinn.  

  

7. Erindisbréf nefnda 

Fyrir fundinum lágu erindisbréf fyrir nefndir sveitarfélagsins Skagastrandar. 

Annarsvegar var um að ræða erindisbréf fyrir allar nefndir þar sem fjallað er almennt 

um starf og starfshætti þeirra og hins vegar sérstök erindisbréf fyrir fræðslunefnd, 

tómstunda- og menningarmálanefnd, atvinnu- og ferðamálanefnd og hafnar- og 

skipulagsnefnd. Sveitarstjórn ræddi erindisbréfin og gerði á þeim nokkrar breytingar en 

þau voru síðan samþykkt með áorðnum breytingum. Sveitarstjóra falið að leggja þau 

fram á fyrsta fundi hverrar nefndar.  

Í 5. gr. Erindisbréfa nefndanna er ákvæði um að sveitarstjórn skipi formenn nefnda. Í 

því ljósi samþykkti sveitarstjórn eftirfarandi skipan: 

 

Kjörnefnd:  

Lárus Ægir Guðmundsson, formaður  Ingibjörg Kristinsdóttir varaformaður 

 

Hafnar- og skipulagsnefnd: 

Adolf H. Berndsen, formaður   Péturína L. Jakobsdóttir, varaformaður 

 

Fræðslunefnd:  

Péturína L. Jakobsdóttir, formaður  Baldur Magnússon, varaformaður 

 

Tómstunda- og menningarmálanefnd: 

Sigurlaug Ingimundardóttir, formaður Hrefna Þorsteinsdóttir, varaformaður 

 

Atvinnu- og ferðamálanefnd:  

Halldór G. Ólafsson, formaður   Gunnar Halldórsson, varaformaður  

 

8. Bréf:  

a. Áslaugar Ottósdóttur dags. í júlí 2014 

Með bréfinu óskar Áslaug eftir að taka Bjarmanes í ársleigu með áframhaldandi rekstur 

kaffihúss í huga en þó með breyttum opnunartíma yfir veturinn. 

Sveitarstjórn ræddi erindi bréfsins en samþykkti síðan að framlengja leigu á Bjarmanesi 

í eitt ár en fól sveitarstjóra og Steindóri að ræða við Áslaugu um rekstur og þjónustu.  
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b. Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 4. júlí 2014 

Með bréfinu er boðað til XXVIII. landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga sem 

haldið verður miðvikudaginn 24. september til föstudagsins 26. september nk.  

Bréfið var til kynningar.   

 

c. Landssambands Slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna  

Með bréfinu er tilkynnt um ályktanir 15. ársþings landssambandsins sem haldið var 25.-

26. apríl sl.  

Bréfið var til kynningar.  

 

9. Fundargerðir:  

a. Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, 7.08.2014 

Í fundargerðinni er ´m.a. fjallað um framkvæmdir við Sæborg þar sem stjórn samþykkti 

fyrirhugaðar framkvæmdir og að taka 17 milljón króna lán vegna þeirra.  

Fundargerðin var til kynningar.  

 

Meðfylgjandi fundargerðinni var bréf framkvæmdastjóra byggðasamlagsins þar sem 

óskað er sérstakrar bókunar í fundargerð vegna lántöku Félags og skólaþjónustu A-Hún. 

Eftirfarandi bókun var samþykkt samhljóða:  

Ákvörðun sveitarstjórnar um að veita Félags- og skólaþjónustu A-Hún sem 

sveitarfélagið á í samvinnu við önnur sveitarfélög, einfalda ábyrgð vegna lántöku þess 

hjá Lánasjóði sveitarfélaga og hún tryggð með tekjum sveitarfélagsins: 

„Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagastrandar samþykkir hér með að veita veð í tekjum 

sveitarfélagsins vegna lántöku Félags- og skólaþjónustu A-Hún hjá Lánasjóði 

sveitarfélaga að fjárhæð allt að 17.000.000 kr. til 20 ára, í samræmi við samþykkta 

skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Er veðsetning þessi veitt sbr. 

heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Lán Félags- og skólaþjónustu 

A-Hún er tekið til að fjármagna hitaveitutengingu og meiri háttar endurbætur á dvalar- 

og hjúkrunarheimilinu Sæborg sem er lánshæft verkefni sbr. 3. gr. laga um stofnun 

opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.  

Jafnframt er Magnúsi B. Jónssyni, kt. 140452 4679, veitt fullt og ótakmarkað umboð til 

þess að samþykkja f.h. Sveitarfélagsins Skagastrandar veitingu ofangreindrar 

veðtryggingar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, 

fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu tryggingar þessarar“. 

 

b. Menningarráðs Norðurlands vestra, 4.06.2014 

Fundargerðin var til kynningar. 

 

c. Stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, 27.06.2014 

Fundargerðin var til kynningar. 
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10. Önnur mál 

a) Oddviti greindi frá því að góðar horfur væru með að nýr rekstraraðili taki hús og 

búnað Kántrýbæjar á leigu og því verði mögulegt að semja um skólamáltíðir 

með svipuðu sniði og undanfarin ár.  

b) Oddviti greindi frá því að erindi hafi borist frá Óla Finnssyni sem óskar eftir 

samstarfi um að koma upp tónlistarhátíð í október næstkomandi. Sveitarstjóra 

falið að ræða við Óla um málið og leggja frekari upplýsingar fyrir sveitarstjórn 

c) Oddviti tók upp umræðu um útbreiðslu lúpínu á Spákonufellshöfða. Samþykkt 

að skipa eftirtalda í starfshóp um að verja höfðann fyrir lúpínuvexti: 

Sveitarstjóra, Ara Jón Þórsson, Sævar R. Hallgrímsson 

d) Oddviti vakti máls á að mikil þörf væri á að bæta utanhússviðhald nokkurra 

félagslegra eigna. Sveitarstjóra falið að taka saman yfirlit um hvar þörf fyrir 

úrbætur er brýnust og áætlaðan kostnað.  

e) Umræður urðu um stofnfund vegna nýs ferðaþjónustufélags og ákveðið að halda 

hann að þessum fundi loknum.  

f) Steindór spurðist fyrir um stöðu hitaveitutenginga í hús á Skagaströnd. Mikil 

umræða varð um hitaveitutengingar en ákveðið að taka málið á dagskrá næsta 

sveitarstjórnarfundar.  

g) Fram var lagt bréf frá foreldrum dreifnámsnemenda dags. 12. ágúst 2014 þar 

sem hvatt er til að komið verði á skólaakstri kvölds og morgna í dreifnámið. Efni 

bréfsins var rætt en erindi þess síðan vísað til næsta fundar sveitarstjórnar.  

 

 

Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl 12.20 

 

Adolf H. Berndsen,    Halldór G. Ólafsson,  

Róbert Kristjánsson   Steindór R. Haraldsson 

Inga Rós Sævarsdóttir   Magnús B. Jónsson 


