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Fundargerð 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 

30.10.2014 

 

156. fundur  

sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar  

haldinn í Kjarna fimmtudaginn 30. október kl. 13:00  

 
Fundinn sátu:  
Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Heiða Guðmundsdóttir, Árni 

Pétur Hilmarsson, Sigurður Hlynur Snæbjörnsson og Ragnar Bjarnason.  

Að auki sat fundinn Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.  

 
 

Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að bæta á dagskrá undir 10. lið; Verkfall tónlistarkennara.  

 

Samþykkt samhljóða.  

 

 

 

 

Dagskrá: 
 

1. Kynning KPMG 

2. Viðtalstímar kjörinna fulltrúa 

3. Kvenfélag Fnjóskdæla – áskorun 

4. Breyting á rekstrarleyfi – Stóru-Laugar  

5. Fundargerð Brunavarnanefndar frá 15.10.2014 

6. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23.10.2014 

7. Fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 23.10.2014 

8. Þjónustusamningur vegna málefna fólks með fötlun 

9. Fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar fyrir árið 2015 

10. Verkfall tónlistakennara 

 

 

 

 

1. Kynning KPMG 

Arnar Árnason og Jón Ari Stefánsson frá KPMG mættu til fundarins og héldu fræðsluerindi 

um fjármál sveitarfélaga. Skrifstofustjóri mætti til fundarins undir þessum lið.  

 

 

2. Viðtalstímar kjörinna fulltrúa 

Tekið til umræðu viðtalstímar kjörinna fulltrúa sbr. bókun sveitarstjórnar á fundi 7. ágúst s.l.  

 

Samþykkt að fyrri viðtalstími kjörinna fulltrúa fyrir áramót verði þann 20. nóvember n.k. í 

Stórutjarnaskóla og seinni viðtalstíminn verði 4. desember í félagsheimilinu á Breiðumýri.  

Viðtalstímar verða frá kl. 20:00 til 21:30. Sveitarstjóra falið að auglýsa viðtalstímana.  
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3. Kvenfélag Fnjóskdæla – áskorun  

Lagt fram bréf frá Hlíf Guðmundsdóttur f.h. Kvenfélags Fnjóskdæla dags. 9. október s.l. þar 

sem fram kemur að á aðalfundi kvenfélagsins sem haldinn var 8. október var eftirfarandi 

áskorun samþykkti: 

„Fundurinn lýsir yfir mikilli óánægju með það ófremdarástand sem ríkt hefur á svæði 

ruslagámanna við Fnjóskárbrú og hvetur sveitarstjórn til að hraða sem allra mest þeirri vinnu 

sem í gangi er í viðleitni til úrlausna á svæðinu.“  

 

Sveitarstjórn þakkar fyrir bréfið. Sveitarstjórn er  meðvituð um slæma umgengni á 

gámasvæðum almennt í sveitarfélaginu og hvetur notendur til þess að ganga vel um og 

tilkynna til skrifstofu sveitarfélagsins ef gámar eru fullir. Verið er að vinna að framtíðarlausn 

í sorphirðu í sveitarfélaginu og unnið er að þeim málum eins hratt og unnt er.  

 

4. Breyting á rekstrarleyfi – Stóru-Laugar 

Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Húsavík dags. 27. október s.l. þar sem Elín 

Björk Einarsdóttir sækir um f.h. Stóru-Lauga ehf. viðbót við rekstrarleyfi til sölu gistingar og 

veitingu veitinga að Stóru-Laugum í Þingeyjarsveit.    

 

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við viðbótarleyfið fyrir sitt leyti.  

 

 

5. Fundargerð Brunavarnanefndar frá 15.10.2014 

Lögð fram fundargerð Brunavarnanefndar frá 15. október s.l. Arnór gerði grein fyrir 

fundargerðinni sem var í tveim liðum.  

 

Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.  

 

 

6. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23.10.2014 

Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 23. október s.l. Ásvaldur gerði 

grein fyrir fundargerðinni sem var í þrem liðum. 

 

1. Liður fundargerðar; Erindisbréf Skipulags- og umhverfisnefndar, endurskoðun. 

Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins til næsta fundar. 

 

Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina að öðru leyti. 

 

 

7. Fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 23.10.2014 

Lögð fram fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 23. október s.l. Heiða gerði grein 

fyrir fundargerðinni sem var í fimm liðum.  

 

Varðandi 2. lið fundargerðar þá samþykkir sveitarstjórn að fela nefndinni og starfsmanni 

málefna aldraðra að vinna frekari stefnumótun í heimaþjónustu sveitarfélagsins. 

Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina að öðru leyti.  
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8. Þjónustusamningur vegna málefna fólks með fötlun 

Tekin til umræðu þjónustusamningur við Norðurþing um málefni fólks með fötlun. 

Sveitarstjóri Norðurþings  hefur óskað eftir afstöðu Þingeyjarsveitar til umsóknar um 

áframhaldandi undanþágu vegna landfræðilegra aðstæðna frá átta þúsund íbúa lágmarki 

þjónustusvæða sem sett var við yfirfærslu málaflokksins til sveitarfélaganna árið 2011. 

Undanþágan fellur úr gildi um næstu áramót.  

Oddviti lagði til að óskað yrði eftir fundi með fulltrúum Norðurþings til þess að fara yfir 

stöðuna og fyrirkomulag þjónustunnar og að til þeirra viðræðna fari sveitarstjóri, oddviti, 

formaður Félag- og menningarmálanefndar og einn fulltrúi tilnefndur af T-lista.  

 

Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og felur sveitarstjóra að óska eftir fundi. Hlynur 

Snæbjörnsson var tilnefndur af T-lista.  

 

 

9. Fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar fyrir árið 2015 

Lögð fram fyrstu drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 og næstu þrjú ár þar á eftir; 2016-

2018. Skrifstofustjóri mætti til fundarins undir þessum lið og gerði grein fyrir fjárhagsáætlun 

ásamt sveitarstjóra. Rætt um helstu forsendur og áhersluatriði fjárhagsáætlunar en vinna við 

gerð hennar stendur nú yfir næstu vikurnar og endanleg áætlun mun öðlast gildi í síðasta lagi 

15. desember n.k. að fenginni tveimur umræðum í sveitarstjórn.  

 

 

10. Verkfall tónlistarkennara 

Verkfall tónlistarkennara tekið til umræðu, sveitarstjórn samþykkti eftirfarandi bókun: 

 

Sveitarstjórn lýsir áhyggjum sínum af stöðunni í kjarasamningsviðræðum milli 

tónlistarkennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga og leggur áherslu á mikilvægi 

tónlistarkennslu í menntun og þroska barna og unglinga. Sveitarstjórn hvetur því 

samningsaðila til þess að gera sitt ýtrasta til klára þessa vinnu sem fyrst.  

 

 

 

 

 

Lagt fram til kynningar: 

a) Ályktanir fulltrúafundar Landssamtakanna Þroskahjálpar  
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Fleira ekki gert og fundi slitið 16:53 

 

 

 

_____________________________              ________________________________ 

Arnór Benónýsson                                              Margrét Bjarnadóttir        

 

 

_____________________________                        ________________________________           

Árni Pétur Hilmarsson                       Ásvaldur Ævar Þormóðsson  

 

 

_____________________________                       ________________________________ 

Heiða Guðmundsdóttir                      Sigurður Hlynur Snæbjörnsson 

 

 

_____________________________ 

Ragnar Bjarnason 
 

 

 


