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Fundargerð 2. fundar stjórnar SSA haldinn 6.nóvember 2020 

 
Fundurinn var haldinn á Teams og hófst hann kl 14:30  

 
Mættir stjórnarmenn SSA voru: Einar Már Sigurðarson,  Gauti Jóhannesson, Hildur Þórisdóttir 
og Sigríður Bragadóttir. Pálína Margeirsdóttir boðaði forföll og mætti Jón Björn Hákonarson 
varamaður í hennar stað. Jóhann F. Þórhallsson oddviti Fljótsdalshrepps sat fundinn sem 
áheyrnarfulltrúi.  
 
Mættir starfsmenn Austurbrúar voru: Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri og Valdís 
Vaka Kristjánsdóttir sem skrifaði fundargerð. 
 
Formaður bauð fundargesti velkomna og setti fundinn.  
Stjórn staðfestir setu Jóhanns F. Þórhallssar oddviti Fljótsdalshrepps sem áheyrnarfulltrúa í 
samræmi við nýjar samþykktir SSA sem samþykktar voru á haustþingi þann 9. október sl.  

 
Í stjórn SSA 2020-2022 sitja:  

 
Aðalmenn: 
- Einar Már Sigurðarson formaður 
- Gauti Jóhannesson, varaformaður 
- Pálína Margeirsdóttir 
- Hildur Þórisdóttir 
- Sigríður Bragadóttir 
- Jóhann F. Þórhallsson, áheyrnarfulltrúi 

 
             Varamenn: 

- Eydís Ásbjörnsdótir 
- Jón Björn Hákonarson 
- Berglind Harpa Svavarsdóttir 
- Stefán Bogi Sveinsson 
- Íris Grímsdóttir 
- Lárus Heiðarsson, áheyrnarfulltrúi 

 
1. Fundargerðir, erindi og ályktanir  

1.1 Fundargerð frá 3. fundi stjórnar SSA 2020 – Fundargerðin var lögð fram til samþykktar. 

1.2 Fundargerð frá 1. fundi stjórnar SSA 2020-2022 – Fundargerðin var lögð fram til 

samþykktar. 

1.3 Fundargerð haustþings SSA 2020 – Fundargerðin var lögð fram til kynningar. 

1.4 Bókun tengt haustþingi SSA 2020 – Bókunin var lögð fram til kynningar. 

1.5 Fundargerðir stjórnar SSH (507,508), SSV(156), SSNV(59), Vestfjarðastofa (30), SSNE (15), 

SASS (562), SSS (760,761,762)  – Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar. 

1.6 Fundargerðir Sambandsins (889,890)  – Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.  

1.7 Fundargerðir Stýrihóps (64) – Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.  

1.8 Tölfræði frá lögreglunni á Austurlandi –Samantektin var lögð fram til kynningar. Lagt til að 

nýr lögreglustjóri verði boðaður á fund með stjórn. 
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1.9 Boðun landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga –Lagt fram til kynningar 

1.10 Erindi frá baráttuhópi smærri fyrirtækja til stjórnvalda- Erindið var lagt fram til kynningar 

1.11 Erindi SAF til SSA- Erindið var lagt fram til kynningar  

1.12 Erindi NAUST til SSA og ályktanir (bréf og ályktanir)- Erindið var lagt fram til kynningar  

 

2. Innra starf SSA  

2.1 Sóknaráætlun Austurlands 

Framkvæmdastjóri kynnti endurskoðaða áætlun og mælikvarða haustið 2020. Kallaði hún 

eftir ákvörðun frá stjórn varðandi fjármagn í Uppbyggingarsjóð 2021. Ákveðið að miðað 

verði við sömu krónutölu og í fyrra.  Framkvæmdastjóra falið að boða sveitarfélögin á 

kynningarfund um sóknaráætlun. 

2.2 Svæðisskipulag 

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu mála. Stefnt er að fundi með Skipulagsstofnun um miðjan 

nóvember.  

2.3 Almenningssamgöngur 

-Sterna málið. Framkvæmdastjóri sagði frá því að boðuð hefði verið aðalmeðferð máls í 

desember.  

-Samningur við Vegagerðina. Framkvæmdastjóri sagði frá því að verið væri að gera drög 

að nýjum samningi við Vegagerðina.  Samningurinn verður á sama grunni og í ár. 

Framkvæmdastjóra er veitt heimild til að undirrita samninginn þegar hann liggur fyrir. 

-Aukaaðalfundur Sv-AUST. Formaður lagði fram þá tillögu að Jón Björn Hákonarson komi 

nýr inn í stjórn SV-AUST og Gauti Jóhannesson verði varamaður. Samþykkt af stjórn.  

2.4 Sögufélag Austurlands 

-Tillaga að samningi við Sögufélagið var lögð fram til afgreiðslu.  Tillagan samþykkt af 

stjórn og framkvæmdastjóra falið að undirrita samninginn. 

-Styrkbeiðni frá Sögufélaginu lögð fram til kynningar. Stjórn frestar málinu þar til í janúar.  

2.5 Byggðaáætlun 

-C1_áhersla í umsóknum 

Framkvæmdastjóri sagði frá því að verið væri að vinna drög að tveimur umsóknum sem 

sendar verða inn af hálfu SSA. 

2.6 Áfangastaðastofur. Framkvæmdastjóri kynnti erindi frá ANR og drög að nýjum samningi. 

2.7 Samskipti við stjórnvöld 

-Kjördæmadagur – umræður stjórnar um næstu skref.  

-Umsögn um fjárlög 2021 og fjármálaáætlun. Fundur með fjárlaganefnd í næstu viku 

 Framkvæmdastjóri fór yfir talnagögn fjárlaga 2020. Gögnin verða send á stjórn og kynnt 

betur síðar þegar frekari upplýsingar liggja fyrir.  

 

3. Umsagnir 

Eftirfarandi umsagnabeiðnir voru lagðar fram til kynningar 

3.1 Umhverfis- og samgöngunefnd –frumvarp til laga um fjarskipti, 209. mál (frestur 5. nóv) 

https://www.althingi.is/altext/151/s/0210.html 

3.2 Umhverfis- og samgöngunefnd – frumvarp til laga um loftslagsmál (bindandi markmið), 

32. mál.  (frestur 5. nóv) 

https://www.althingi.is/altext/151/s/0032.html 
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3.3 Samráðsgátt – frumvarp til laga um loftferðir (frestur 16. nóv) 

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2809 

3.4 Stjórnskipulags- og eftirlitsnefnd – frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, 26. mál (frestur 19. nóv).  

https://www.althingi.is/altext/151/s/0026.html 

 

4. Önnur mál  

-Breyttur fundartími. Stjórnarfundir verða nú á föstudögum. 

 

 

 

Ekki fleiri mál, fundi slitið kl 15:50 

 

 

 
______________________                                         _________________________ 
Einar Már Sigurðarson                                         Gauti Jóhannesson 
 
______________________                                         _________________________ 
Jón Björn Hákonarson                                         Hildur Þórisdóttir 
 
______________________                                                                                         
Sigríður Bragadóttir 
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