
Stjórnarfundur 15.04.2008 

15. apríl 2008 

Fundargerð  

Stjórn SSA 15. apríl 2008 kl. 12.30.  

Fundarstaður :Hótel Bláfell Breiðdalsvík. 

Mættir eru : Bj. Hafþór Guðmundsson , Ólafur Ármannsson , Guðmundur Ólafsson.,Ólafur 

Sigurðsson, Páll Baldursson , Guðrún Ingimundardóttir og Reynir Arnarsson: 

Framkvæmdastjóriu er mættur. 

Forföll boðuðu, samdægurs, Guðmundur R. Gíslason og Díana M. Sveinsdóttir.  

Að loknum hádegisverði hófst stjórnarfundur.  

1.Fundur settur.  

Formaður setti fund og gengið var til fyrirliggjandi dagskrár.  

2. Fundargerð framkvæmdaráðs SSA 12. mars 2007.  

Fundargerðin staðfest.  

3. Frá landshlutasamtökum.  

3/1 Eyþing stjórn 192. fundur 28. mars. 2008  

Lagt fram til kynningar .  

3/2 SASS 412.fundur stjórnar 5. mars 2008 og 413. fundur 2. apríl 2008  

Lagðar fram til kynningar . 

3/3 FSV Fjórðungsþing 2008 5.-6. sept 

Lagt fram til kynningar ..  

3/4 Aukaársþing SSNV 7,mars. 2008. Framtíðarskipan SSNV.  

Lagt fram til kynningar .  

3/5 Fundur formanna og framkvæmdasjóra 3. apríl, fundargerð af minnisblaði.  

Framkvæmdastjóri fór yfir efni fundarins , og lagði áherslu á að sumarfundur samstarfsins 

verði á Austurlandi 19.júni -21. júni í umsjá SSA . Stjórnarmenn sem eru á” lausu “ á þessum 

tíma mega búst við að verða kallaðir til þátttöku.  



3/6 Samráðsfundur minni sveitarfélaga 3. apríl . 

Formaður sem sótti fundinn sagði hann hafi verið fjölmennann og góð erindi í boði.. 

Ekki sagðist hann vera með það á hreinu hvert þessi samstarfshópur stefni , en innan hans eru 

skiptar skoðanir eins og gengur og áherslur mismunandi. Jöfnunarsjóðurinn og “réttlátari “ 

skipting þar , sem mæti betur þörfum minni sveitarfélaga, virðist vera samnefnari .  

4. Frá Sambandi ísl. sveitarfélaga. 

4/1 Fundargerð stjórnar 752 frá 28. mars 2008  

Umræður urðu um liði 2-4-9og 10.  

Varðandi 9. lið Fráveitur ( R.A-G.Ó-ÓS) ) var staðan hjá sveitarfélögunum rædd lítillega 

Áhersla lögð á að stuðningi við fráveituframkvæmdir sveitarfélaga verði framhaldið.. 

4/2 Umsögn/drög um frumvarp til skipulagslaga 374 mál. ( GB S. ísl.sv.) 

Umsögn/drög um frumvarp til mannvirkjalaga 375 mál, (GB S.ísl.sv) 

Umsögn SSA 374. mál og 375. mál. Dags. 11. apríl 2008. 

Framkvæmdastjóri fór yfir fyrirliggjandi umsögn SSA sem framkvæmdastjóra og formanni 

var falið að gera. Umsögnin byggir m.a. á áhersluatriðum sem fram koma í umsögn Sambands 

ísl sveitarfélaga ( fyrirliggjandi ) og kynntar voru á landsþinginu. 

4/3 22 .Landsþing Sambands isl .sveitarfélaga 4. apríl .  

Viðauki við samstarfssáttmála ríkis og sveitarfélaga.  

Fundargerð Landsþings 4. apríl 2008  

Samþykkt :Stefnumörkun og aðgerðaráætlun 2008-010.  

Formaður og framkvæmdastjóri fóru yfir, með vísan til fyrirliggjandi gagna , það 

markverðasta sem þar var samþykkt. Endurskoðun byggðastefnu -Verkaskiptin ( þjónustu 

svæðin og yfirtaka málefnum fatlaðar 2009-10-tekjustofnar því tengt) -Málefni aldraðra unnið 

áfram - Fallið frá í bili yfirfærslu framhaldsskóla - 

Tekjustofnar =Breikka tekjustofna ???? Enduskoða jöfnunarsjóð- Aukaframlög í jöfnunarsjóð 

= skipting -Fjármálaleg samskipti ríkis og sveitarfélaga –lagabreytingar-byggja upp traust –

kostnaðarmat-launanefnd sveitarfélaga :  

4/4 Nefnd um endurskoðun jöfnunarsjóðs ( Landshlutasamtök ) 

Framkvæmdastjóri fór yfir að endurskoðunarnefndin hefur skilað tillögum til stjórnar 

Sambands. ísl. sveitarfélaga (fundargerð stjórn 752. fundur 2. liður) . Stjórnin samþykkti að 

fresta afgreiðslu þar til útreikingur tillagna á einstök sveitarfélög liggur fyrir. Í tillögunum 

(3.2.1) er gert ráð fyrir óbreytu fyrirkomulagi á framlögum til landshlutasamtakanna . 



Skipaðar verður starfshópur til að fara yfir og skoða sérstaklega starfsemi samtakanna í 

breyttu umhverfi.  

4/5 Aldurssamsetning í sveitarfélögum landsins.  

Upplýsingar lagðar fram ( G.J. sveitarstjórnarmál 2008) 

Athygli vakin á því hvernig aldursskiptingin er að breytast sérstaklega í minni 

sveitarfélögunum.  

4/6 Kynning á áætlun Evrópusambandsins . 

Lagt fram til kynningar.  

5. Norðausturnefndin : Staðan og framvinda . 

Framkvæmdastjóri sagði frá því að vinnufundur hafi verið 8. apríl sl. þar sem farið var yfir 

álitsgerðir, frá ráðuneytunum,við tillögunum. Einnig var fundur með fulltrúum 

fjármálaráðuneytisins þann sama dag. Nefndin vinnur nú þessa dagana við að samræma og 

vinna úr fyrirliggjandi gögnum raunhæfar tillögur um varanleg störf Byggðastofnun 

,Samband ísl. sveitarféga og Þróunarfélögin eru að vinna samantektir fyrir nefndina um ýmsa 

þætti s.s. þróun og stöðu búsetu og atvinnulífs –þróun samgangna – fjarskipti –breytingar á 

fjölgun starfa – opinber störf - sérkenni ofl.  

Stefnt er á að skila inn tillögum frá nefndinni til forsætiráðherra í byrjun maí . Þegar fyrir 

liggja viðbrögð ríkisstjórnarinnar þá verður strax ( stefnt á síðari hluta maimánaðar. )farið út á 

svæðin með kynningu og samráð um framhaldið. 

Aðspurður um árangur sagðist hann hóflega bjartsýnn .  

6. Sveitarfélagið Hornafjörður: Samstarf sveitarfélaga / landshlutasamtök. 

Sjá bókun í fundargerð framkvæmdaráðs frá 12. mars lið. 13.  

Minnisblað bæjarstjóra Hornafjarðar frá 11.febrúar 2008.  

Framkvæmdastjóri og formaður fóru yfir helstu atriði fundar þeirra með Hornfirðingum 

7.mars sl ( sjá lið 3 fundargerð framkv. ráð 12. mars.)  

R.A . fór yfir umræðuna eins og hún hefur farið fram hjá bæjarstjórn Hornafjarðar.  

Hann sagði að von væri á fulltrúum SSS til Hornafjarðar nk. föstudag .  

Engin ákvörðun liggur fyrir um úrsögn úr SSA .þegar og ef hún verður tekin þá verður hún 

tilkynnt formlega.  

Í umræðum stjórnar manna kom fram að við brotthvarf sveitarfélagsins Hornafjarðar úr SSA, 

veikist sambandið ,og eftirsjá er af svo öflugu sveitarfélagi úr samstarfinu.  



Þegar íbúarnir tóku ákvörðun 1999 að fylgja Suðurkjördæmi var séð í hvað stefndi og 

spurningin hefur því verið hvenær en ekki hvort.  

7. Endurskoðun samþykkta SSA .  

Framkvæmdastjóri benti á að með vísan til endurskoðunar á starfsemi landshlutasamtakanna 

og væntanlegri úrsögn Hornfirðinga úr samtökunum þarf að taka samþykktir SSA til 

endurskoðunar.  

Huga þarf fyrst að því hvernig tekið verður á svæðaskiptingu ( 3svæði) sem viðmiði t.d . við 

stjórnarkjör og kosningum í starfsnefndir .Getur þurft að skoðast fyrir aðalfund í haust. 

Æskilegt er að aðlfundur SSA 2008 samþykki að setja á fót starfshóp sem fari yfir 

framtíðarskipan SSA nú í breyttu umhverfi .  

8. Fundur form. og framkvæmdastjóra SSA 4.apríl með þingmönnum N-aust. 

Guðmundur R. Gíslason framkvæmdaráðsmaður sat með þeim fundinn þar sem hann var 

staddur á Hótel Nordica á sama tíma .  

Formaður sagði frá og fór yfir helstu áherslur sem þeir lögðu fram til umræðu á fundinum . 

Samgöngur ( fjallvegir ) og fjarskipti -Norð-austurnefndin-Staðsetning opinberra starfa= 

stefna stjórnvalda-Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar –Heilbrigðisstofnun Austurlands 

fjárhagsvandinn-Landshlutabundnu skógræktarverkefnin og fjárvöntun í Grænsíðu. –

Flutningskostnaður-Sveitarfélögin í landinu ( þriðjudeildarsveitarfélögin og jöfnunarsjóður ).  

Tveir þingmanna Birkir J.og Ólöf N. boðuðu veikindaforföll Mættir : Kristján M. –Valgerður 

og Höskuldur sem urðu að hverfa frá fundi vegna anna ( jarðarfarir) Allan fundinn sátu 

Kristján Þór-Arnbjörg- Steingrímur og Þuríður. 

Formaður sagði að hann hafi síðan átt stuttan fund á Hótel Nordica með framkvæmdastjóra 

Fasteignamats ríkisins og kom á framfæri óánægju Austfirðinga með lokun Fasteignamatsins 

á Egilsstöðum . H. I . framkvæmdastjóri Fasteignamatsins skýrði ákvörðun sína.  

9.Aðalfundur SSA 2008 : Dagsetning ( tillaga 26.-27. sept. n.k. ) 

Stjórn SSA samþykkir að fundardagar Aðalfundar SSA 2008 verði föstudagur 26. sept og 

laugardag 27. sept nk. Fundurinn fer fram á Djúpavogi.  

10. Tillögur til stjórnar SSA frá framkvæmdaráði SSA:  

Fundargerð 12.mars. liður 9.  

Svohljóðandi tillögu er vísað til endanlegrar afgreiðsu stjórnar SSA: 

Auknum áætluðum jöfnunarsjóðstekjum SSA 2008 1.9 millj.kr. verður varið þannig  

Sérverkefnið: Eftirfylgni Svona gerum við kr. 500.000. 

Sérverkefni : Lausn á meðferð og úrvinnslu úrgangs á Austurlandi kr. 1000.000.  



Óráðstafað: kr. 400.000. 

Stjórn SSA sam/ykkir tillöguna samhljóða:  

11. Önnur erindi , tilkynningar og bréf sem hafa borist. 

11/1 Úthlutun styrkja v/ mótvægisaðgerða ríkisstjórn / ferðaþjónusta:  

Alls var úthlutað 160 milljónum 12 verkefni á Austurlandi fengu styrki .Hæsta styrkinn fékk 

Bestifiskur ehf Hornafirði 4.500.000 . 4 verkefni fengu styrki að upphhæð 3.000.000. 

Mótttaka ferðamanna, Borgarfirði- Fræðsluferðir Georg Walker, Breiðdalsvík-Mótttaka 

skemmtiferðaskipa Suðausturlandi - Djúpavogur –Sjóstangaveiði í Berufirði Hótel Framtíðin 

Djúpavogi .Önnur verkefni fengu lægri styrki .  

Í umræðum kom fram ánægja með veitta styrki til Austurlands en áleitnar spurningar vöknuðu 

( ÓS-ÓÁ ) um rýran hlut Seyðfirðinga og Vopnfirðinga .  

11/2 Fundargerð stjórnar Rannsóknar og fræðaseturs H.I , Egilsstöðum 14. mars. 

Formaður sem situr í stjórn fræðasetursins fór yfir nokkur atrið í fundargerðinni  

11/3 Vatnajökulsþjóðgarður : Viðtal 22.03. við nýráðinn framkvæmdastjóra. 

Í umræðum kom fram óánægja ( R.A-GI) með að ekki hafi náðst stuðningur við sjónarmið 

Hornfirðinga um staðsetningu framkvæmdastjóra : ÓS – GÓ-ÓÁ sögðu að niðurstaða stjórnar 

þjóðgarðsins um aðsetur embættisns hafi verið mikil vonbrigði.  

Þ.J og BHG fóru yfir að stjórn SSA ályktaði á sínum tíma að staðsetning framkvæmdastjóra 

eigi að vera í og á nærsvæði/ sveitarfélaga Þjóðgarðsins. Við því var ekki orðið og 

heimilisfesti og aðsetur er í Reykjavík Það er í andstöðu við yfirlýsta stefnu ríkisstjórnarinn 

og SSA um fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni. 

Stjórn SSA býður nýjan framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs velkominn til starfa en 

mótmælir harðlega ákvörðun stjórnar Þjóðgarðsins um að embætti framkvæmdastjóra 

Vatnajökulsþjóðgarðs skuli vera staðsett utan nær-áhrifasvæðis Þjóðgarðsins sem er á 

landsbyggðinni.  

11/4 Fylgst með samfélagsbreytingum á Austurlandi (H.J. RÞHA) 

Lagt fram til kynningar.  

12. Önnur mál.  

12/1 Skipting á 1400 milljónum jöfnunarsjóðs  

Formaður kynnti hugleiðingar sínar sem hann hefur sent m.a. ráðherra sveitarstjórnarmála og 

formanni ráðgjafanefndar jöfnunarsjóðs . 



Hann hefur óskað eftir því að Guðmundur Bjarnason formaður ráðgjefanefndar komi til 

fundar við framkvæmdaráð SSA í næsta mánuði m.a til að ræða þessi mál og fleiri er varða 

jöfnunarsjóðinn.. ÓS segir að þróun útsvarstekna og kostnað v/ grunnskóla þurfi að skoða..  

12/2 Mál nr. Y-2/2007 Úrskurður Héraðsdóms Norð-aust. 

Formaður kynnti úrskurð Héraðsdómsins er varðar rétt Eyjafjarðarsveitar til að leggja á 

tiltekið fjallsskilagjald.  

Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að óska eftir því við lögm. Jón Jónsson , sem aðstoðaði 

við gerð Fjallskilasamþykktar Múlasýslna ( 4. jan. 2006) að fara yfir úrskurðinn . 

12/3 Opinber störf á landsbyggðinni. Stefna ríkisstjórnarinnar. Ályktun.  

Með vísan í umræður stjórnarmanna um lokun Fasteignamatsins á Egilsstöðum og 

staðsetningu embættis framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs (liðir 8 og 11/3 ), að teknu 

tilliti til stefnu ríkistjórnarinnar um fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni , er formanni 

falið að semja ákveðna ályktun og senda á forsætisráðherra og ríkisstjórn og þingmenna Norð-

aust og Suðurkjördæmi :  

Fleira ekki tekið fyrir og formaður sleit fundi kl. 15.35.  

Að loknum stjórnafundi bauð sveitarstjóri Páll Baldursson stjórnarmönnum að skoða 

framkvæmdir við gamla Kaupfélagshúsið en það er norskt timburhús sem flutt var inn 

tilhöggið frá Noregi á sínum tíma (1905-06?) Húsið er nú í endurgerð m.a til að koma þar 

fyrir fræðasetri jarðfræðingsins Georgs Walkers og stefnt er á að opna setrið 23. ágúst. í 

sumar.  

Formaður þakkaði sveitarstjóra skemmtilega og fróðlega kynningu við metnaðarfullt verkefni 

heimamanna.  

Sign : Þorvaldur Jóhannsson  

  

 

 


