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FUNDARGERÐ SVEITARSTJÓRNAR
Miðvikudaginn 14. október 2015 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, Kristín B. Leifsdóttir og Magnús B. Jónsson.
Adolf H. Berndsen, oddviti setti fundinn og stjórnaði honum.
1. Fjáhagsáætlun 2016
a. Forsendur fjárhagsáætlunar
Fyrir fundinum lá minnisblað sveitarstjóra um helstu forsendur fjárhagsáætlunar 2016 þar sem
m.a. kom fram:
 Álagning útsvars verði óbreytt frá yfirstandandi ári 14,52%
 Samanburður á álagningareglum nokkurra sveitarfélaga á Norðurlandi vestra.
 Útreikningur á breyttum álagningastuðlum fasteignagjalda.
 Almennt verði miðað við 3% verðlagshækkanir.
 Áhrif gjaldskrárhækkunar í leikskóla og almennt um gjaldskrárbreytingar.
Sveitarstjórn ræddi fyrirliggjandi forsendur og undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar almennt.
Fram kom að taka þurfi fjárhagsáætlun til fyrri umræðu fyrir 1. nóvember og að gerð
fjárhagsáætlunar þurfi að vera lokið fyrir 15. desember.
b. Ákvörðun um álagningarreglur
Fyrir fundinum lá tillaga að álagningareglum fasteignagjalda fyrir árið 2016 sem sveitarstjórn
ræddi. Mótaðar voru reglur sem verði notaðar við gerð tillögu til fjárhagsáætlunar og verði
teknar til endanlegrar ákvörðunar áður en álagning fer fram.
2. Starfsmat
Sveitarstjóri greindi frá forsendum og niðurstöðum launaleiðréttinga vegna nýs starfsmats í
framhaldi af kerfisbundinni endurskoðun starfsmatskerfisins SAMSTARF. Breytingar sem
leiddu til launahækkana vegna endurskoðunarinnar tóku gildi 1. maí 2014. Heildarlaun sem
reiknuð voru til leiðréttingar námu tæpum 2 milljónum króna. Starfsmatið náði til alls 50
starfsmanna sem störfuðu hjá sveitarfélaginu á umræddu tímabili en matið tók til eftirfarandi
starfahópa:
1. Áhaldahús
8. Íþróttamannvirki og sundlaugar
2. Akstur og tæki
9. Leikskóli
3. Eldhús
10. Skrifstofa
4. Frístund
11. Söfn
5. Félagsþjónusta
12. Tæknisvið
6. Grunnskóli
14. Sumarstörf
7. Hafnir
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3. Viðaukar við samninga um sorphirðu og endurvinnslustöð
a. Viðauki við samning um sorphirðu
Fyrir fundinum lá tillaga að viðauka við samning við Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar ehf
dags. 13. júlí 2009 um sorphirðu á Skagaströnd. Með viðaukanum er gerð sú breyting á
samningnum að þjónustu verði breytt þannig að almenn sorpílát verði losuð á 21 dags fresti í
stað 14 daga sem gert er ráð fyrir í verksamningi um sorphirðu. Með þessari breytingu verði
sorphirðudagar 17-18 á ári í stað 26 -27 sorphirðudaga samkvæmt gildandi samningi. Kostnaður
við sorphirðu lækkar í samræmi við það. Sveitarstjórn ræddi viðaukann en hann var síðan
samþykktur samhljóða.
b. Viðauki við samning um gámastæði
Fyrir fundinum lá tillaga að viðauka við samning við Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar ehf.
dags. 14. október 2009 um byggingu og rekstur gámastæðis og endurvinnslustöðvar á
Skagaströnd. Með viðaukanum er gerð sú breyting að opnunartími endurvinnslustöðvar verði 3
klst. á þriðjudögum og 3 klst. á laugardögum í stað 2 klst. á þriðjudögum, 2 klst. á
fimmtudögum og 4 klst. á laugardögum. Kostnaður við umsjón með gámastæði lækki sem þessu
nemur. Sveitarstjórn ræddi viðaukann en hann var síðan samþykktur samhljóða.
4. Svar til EFS
Fyrir fundinum lá afrit svarbréfi sem sent var Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga dags.
28. september 2015 sem er svar vegna erindis EFS dags. 13. júlí 2015 sem tekið var til
umfjöllunar á fundi sveitarstjórnar 2. september 2015. Í svarbréfinu er fjallað um ársreikning
2014 og gerð útkomuspá fyrir yfirstandandi rekstrarár.
Bréfið var til kynningar og hafði áður verið sent sveitarstjórn í tölvupósti.
5. Fundur með þinmönnum Norðvesturkjördæmis
Fyrir fundinum lá samantekt þeirra erinda sem lögð voru fyrir þingmenn kjördæmisins á fundi
sem þeir héldu með fulltrúum sveitarstjórna á Norðurlandi vestra 29. september 2015. Á þann
fund mættu frá Skagaströnd, Adolf H. Berndsen, Inga Rós Sævarsdóttir, Róbert Kristjánsson og
sveitarstjóri.
Eftirfarandi mál voru lögð fram:
a) Sjávarútvegur
g) Heilbrigðismál
b) Fjármál sveitarfélaga
h) Atvinnuleysisbætur og VMST
c) Málefni fatlaðs fólks
i) Landshlutanefndir
d) Hafnarmál
j) Sóknaráætlun
e) Samgöngumál
k) Álver við Hafursstaði
f) Rannsóknarverkefni
Málið var til kynningar.
6. Fundur með fjárlaganefnd
Fyrir fundinum lá samantekt þeirra erinda sem lögð voru fyrir fjárlaganefnd á fundi sem
fulltrúum sveitarstjórna er boðið að eiga með nefndinni. Á fund nefndarinnar 9. október 2015
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mætti frá Skagaströnd, Adolf H. Berndsen, oddviti. Erindi sem lögð voru fyrir fjárlaganefnd
voru að miklu leyti þau sömu og kynnt voru þingmönnum kjördæmisins.
Málið var til kynningar.
7. Ársfundur SSNV, 16. október 2015
Fyrir fundinum lá fundarboð á ársfund SSNV sem haldinn verður á Blönduósi 16. október nk.
Fulltrúar sveitarfélagsins á ársþinginu eru:
Aðalmenn:
Til vara:
Adolf H. Berndsen
Róbert Krisjánsson
Halldór G. Ólafsson
Péturína L. Jakobsdóttir
Inga Rós Sævarsdóttir
Steindór R. Haraldsson
Fundarboðið var til kynningar.
8. Kosning fulltrúa í Tómstunda- og menningarmálanefnd
Á fundi sveitarstjórnar 2. september sl. var tekið fyrir bréf Róberts F. Gunnarssonar sem segir
sig úr tómstunda- og menningarmálanefnd. Kosningur fulltrúa í hans stað var frestað á þeim
fundi. Samþykkt að Fannar J. Viggósson taki sæti í nefndinni og Magnús Örn Stefánsson verði
varamaður Hrefnu D. Þorsteinsdóttur sem Fannar hefur verið.
9. Bréf:
c.

Ámundakinnar, dags. 18. september 2015

Ámundakinn gerir sveitarfélaginu tilboð í hlutafé sveitarfélagsins í Tækifæri ehf. þannig að
greitt verði fyrir hlutina með nýjum hlutabréfum í Ámundakinn efh. og að fyrir hverjar tvær
krónur nafnverð bréfa í Tækifæri komi ein króna nafnverðs í Ámundakinn ehf.
Sveitarstjórn ræddi erindið og frestaði afgreiðslu þess en sveitarstjóra og oddvita falið að afla
frekari upplýsinga um málið.
d.

Eignarhaldsfélag BÍ, dags. 6. október 2015

Með bréfinu er tilkynnt um þá niðurstöðu aðalfundar fulltrúaráðs EBÍ að greiða 50 milljónir í
ágóðahlut til aðildarsveitarfélaga. Hlutdeild Skagastrandar í Sameignarsjóði EBÍ er 0,73% og
greiðsla ársins því 365.000,- kr.
Bréfið var til kynningar
e.

Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis, dags. 2. september 2015

Með bréfinu er auglýst eftir umsóknum sveitarfélaga um byggðakvóta fiskveiðiársins 2015/2016
og veittur umsóknarfrestur til 30. september 2015.
Bréfið var til kynningar.
f.

Sveitarstjóra til Atvinnuv. og nýsk. ráðun. dags. 18. september 2015

Bréfið er umsókn um byggðakvóta sbr. e- lið og í því taldar fram helstu ástæður og rök til
úthlutunar byggðakvóta til Skagastrandar.
Bréfið var til kynningar.
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g.

Fiskistofu, dags. 8. október 2015

Með bréfinu er tilkynnt um sérstakt strandveiðigjald til hafna og að hlutur Skagastrandarhafnar
hafi verið 1.754.685,Bréfið var til kynningar.
10. Fundargerðir:
h.

Tómstunda- og menningarmálanefndar, 13.10.2015
Fundargerðin var til kynningar

i.

Stjórnar Róta bs., 8.09.2015
Fundargerðin var til kynningar.

j.

Stjórnar Róta bs., 17.09.2015
Fundargerðin var til kynningar.

k.

Stjórnar Róta bs., 23.09.2015
Fundargerðin var til kynningar.

l.

Stjórnar Róta bs., 6.10.2015
Fundargerðin var til kynningar.

m.

Stjórnar SSNV, 8.09.2015
Fundargerðin var til kynningar.

n.

Stjórnar SSNV, 15.09.2015
Fundargerðin var til kynningar.

o.

Stjórnar SSNV, 30.09.2015
Fundargerðin var til kynningar.

p.

Stjórnar Hafnarsambands Íslands, 21.09.2015
Fundargerðin var til kynningar.

q.

Stjórnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélaga, 21.09.2015
Fundargerðin var til kynningar.

r.

Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 11.09.2015
Fundargerðin var til kynningar.

11. Önnur mál
Ekki voru bókuð mál undir þessum dagskrárlið
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Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið kl 10.05
Adolf H. Berndsen,

Halldór G. Ólafsson,

Róbert Kristjánsson

Kristín B. Leifsdóttir

Inga Rós Sævarsdóttir

Magnús B. Jónsson
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