
 

Dagskrá 3. fundar stjórnar SSA 29. nóvember 2016 
 

Fundurinn hófst kl. 12.30 á Gistihúsinu á Egilsstöðum. Boðið var upp á léttan 

hádegisverð meðan á fundinum stóð. Mættir voru Sigrún Blöndal, Stefán Grímur 

Rafnsson, Hákon Hansson, Andrés Skúlason, Gunnar Jónsson og Margrét 

Guðjónsdóttir og Jón Björn Hákonarson.  

 
Þá sat fundinn Björg Björnsdóttir, verkefnisstjóri sveitarstjórnarmála sem ritaði 
fundargerð. 
 
1. Fundargerðir, erindi og ályktanir.  

1. Fundargerð frá 2. stjórnarfundi SSA lögð fram til samþykkis. 

2. Fundargerðir frá Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga, Samtökum sveitarfélaga 

á Norðurlandi vestra, Eyþingi, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og stýrihópi 

Stjórnarráðsins um byggðamál. Lagt fram til kynningar. 

3. Ýmis erindi, bókanir og skýrslur. Lagt fram til kynningar og eftir atvikum 

afgreiðslu. 

a) Bókun bæjarráðs Fjarðabyggðar. Verkefnisstjóra sveitarstjórnarmála falið að 

óska eftir fundi með starfshópi um endurskoðun rekstrarfyrirkomulags 

flugvalla. 

b) Gögn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands. 

c) LSR – hækkun mótframlags. 

d) Kerfisáætlun Landsnets. Verkefnisstjóra sveitarfélaga falið að óska eftir 

kynningarfundi frá Landsneti fyrir sveitarfélög á Austurlandi. 

e) Umhverfisvottun Vestfjarða. Stjórn SSA óskar Vestfirðingum til hamingju 

með þennan mikilvæga áfanga. 

f) Drög að dagatali stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

g) Námsferð til Svíþjóðar – Samband íslenskra sveitarfélaga. 

h) Tilnefningar til skipulagsverðlauna. 

i) Sveitarstjórnarvettvangur EFTA – haustfundur. 

j) Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um drög að reglugerð um m.a. 

heimagistingu. Verkefnisstjóra sveitarstjórnarmála falið að vinna málið 

áfram í samræmi við umræður. Ljóst er að sveitarfélög á Austurlandi eru ekki 

sátt við drögin eins og þau liggja fyrir. 

k) Ályktun aðalfundar Eyþings 2016. 

2. Samningur um sóknaráætlun 

1. Greinargerð stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál um framvindu samninga 

og ráðstöfun fjármuna árið 2015. Lagt fram til kynningar. 



 

2. Erindi frá Lunga. Verkefnisstjóra sveitarstjórnarmála falið að svara erindinu í 

samráði við framkvæmdaráð. 

3.    Almenningssamgöngur 

1. Staða í Sternumáli. Lagt fram til kynningar. 

2. Stofnun einkahlutafélags. Framkvæmdaráði falið að fylgja málinu eftir. 

3. Frumvarp um fólks- og farmflutninga. Lagt fram til kynningar. 

4. Bréf frá Jakobi Sigurðssyni. Erindi vísað til umfjöllunar í tengslum við myndun 

einkahlutafélags um rekstur almenningssamgangna á Austurlandi. 

4.    Innri mál. 

1. Umfang starfa SSA og samningur við Austurbrú. Formaður greindi frá 

niðurstöðu samtals við framkvæmdastjóra Austurbrúar. 

2. Svæðisskipulag Austurlands. Gestur: Skarphéðinn Smári Þórhallsson, 

verkefnastjóri. SSÞ fór yfir upphaf verkefnisins og vinnuna sem fram hefur farið 

til þessa. 

3. Fundur landshlutasamtaka 12. desember nk. Lagt fram til kynningar. 

4. Skipan í samgöngunefnd. Svar frá Borgarfirði. Verkefnisstjóra 

sveitarstjórnarmála falið að senda svar til hreppsnefndar Borgarfjarðar og vísa 

til samþykkta SSA. 

5.    Önnur mál. 

 

Næsti fundur stjórnar ákveðinn 3. janúar kl. 12.30 á Reyðarfirði.  
Fundi slitið kl. 16.00. 
 
 
 
____________________________   ___________________________ 

Sigrún Blöndal      Jón Björn Hákonarson 

 

 

_____________________________   ___________________________ 

Margrét Guðjónsdóttir     Andrés Skúlason 

 

 

_____________________________   ___________________________ 

Gunnar Jónsson     Stefán Grímur Rafnsson 

 

 

_____________________________ 

Hákon Hansson 
 



 

 


