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27. fundur sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps, Végarði 20.12 2011, kl.13.30 
 

Mættir eru allir aðalmenn sveitarstjórnar. Oddviti setti fund kl. 13.45 og gengið var til dagskrár. 

 

Dagskrá 

1. Fjárhagsáætlun Fljótsdalshrepps 2012, síðari umræða 

2. Þriggja ára (2013-2015) fjárhagsáætlun Fljótsdalshrepps, fyrri umræða 

3. Bréf 

a) Skipulagsstofnun dags. 25.10 

b) Fjarðabyggð, Páll Björgvin Guðmundsson bæjarstjóri, 16.11 

c) Fljótsdalshérað, dags 17.11 

d) Umhverfisráðuneytið dags. 03.11 

e) Þróunarfélag Austurlands 14.11 

f) Tvær bókanir stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs 03.11 

        4. Fjárbeiðnir  

g) Landssamband slökkviliðs-og sjúkraflutningamanna 

h) Svanur Vilbergsson 

i) Stígamót 

j) Blátt áfram 

k) Snorraverkefnið 

l) Framfarafélag Fljótsdalshéraðs 

m) ÚÍA 

n) Skólastjóri Hallormsstaðaskóla 

  5.  Fundargerðir 

a. Aðalfundur Skólaskrifstofu Austurlands 11.11  

b. Brunavarnir á Héraði  01.11.  

c. Aðalfundur HAUST 28.10 

d. Skógarorka 19.11 

e. Áætlunarferðir í Fljótsdal 03.11 

f. Landbótasjóður Fljótsdalshrepps 15.12 

g. Fundargerð samgöngunefndar SSA 14.12 

h. Fundargerð samstarfsnefndar SSA 14.12 

i. Brunavarnir á Austurlandi 08.12 

j. Almannavarnarnefnd Múlaþings 28.11 

k. Skógarorka 05.10 

l. Minjasafn Austurlands 28.02-01.09-15.09 

m. Fundargerð Byggingarnefndar Fljótsdalshrepps 19.12 

6.  Önnur mál 

 

1. Fjárhagsáætlun Fljótsdalshrepps 2012, síðari umræða.  Hlutur Fljótsdalshrepps í rekstri 

Minjasafnsins 2012 kr. 921.000- samkv. fjárhagsáætlun safnsins , samþykkt.    Fjárhagsáætlun 

2012 rædd og samþykkt samhljóða. 

Helstu niðurstöðutölur: 

Rekstur aðalsjóðs jákvæður sem nemur 18 millj. 

Rekstur eignasjóðs neikvæður sem nemur 15,8 millj. 

Rekstur á félagslegum íbúðum (B hluti) neikvæður um 750 þús. 

Afskriftir eru áætlaðar 20,3 millj. 

Fjármunatekjur/fjármagnsgjöld jákvæð um 2,7 millj. 

Rekstarniðurstaða ársins 2012 (A og B hluti ) er áætluð jákvæð um 1,5 millj. 

Eignir áætlaðar í árslok 2012 871,9 millj. 

Skuldir og skuldbindingar 34,5 millj. 

Afborgun langtímalána 2,7 millj. 
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Áætlaðar fjárfestingar á árinu alls 75 millj. Fjárfestingar: Laugarfell, Fjallaskarð, Gistihús við 

Végarð, Hallormsstaðaskóli, endurbætur vegar í Norðurdal, reiðvegagerð, heimreið 

Víðivallagerði og  frágangur húsnæðis fyrir félagsstarf aldraðra að Miðvangi 6 

Engar lántökur fyrirhugaðar og áætlað að framkvæmdir verði fjármagnaðar af eigin fé 

sveitarfélagsins. 

Áætlað er að handbært fé í árslok 2012 verði 102, 4 millj. 

 

2. Þriggja ára (2013-2015) fjárhagsáætlun Fljótsdalshrepps, fyrri umræða.  Kynnt og lögð fram til 

síðari umræðu. 

 

3. Bréf 

a. Skipulagsstofnun dags. 25.10.  Varðar Landsskipulagsstefnu.  Oddviti tilnefndur sem 

fulltrúi í samráðsvettvang og til vara Þorvarður Ingimarsson. .  Sveitarstjórn mótmælir 

því sem kemur fram í erindinu um að tilnefningaraðilar beri kostnað af setu fulltrúa í 

nefndinni og telur eðlilegt að Skipulagsstofnun beri þann kostnað að fullu. 

b. Fjarðabyggð, Páll Björgvin Guðmundsson bæjarstjóri, 16.11.  Varðar 

Atvinnuþróunarsjóð.  Óskað er eftir viðræðum við sveitarfélög  á svæði SSA um framtíð 

sjóðsins.  Sveitarstjórn er tilbúin til viðræðna. 

c. Fljótsdalshérað, dags 17.11.  Varðar bókun sveitarstjónar Fljótsdalshrepps um samráð 

við gerð fjárhagsáætlunar Hallormsstaðaskóla.   

d. Umhverfisráðuneytið dags. 03.11.  Varðar nýja skipulagsreglugerð.  Fljótsdalshreppur 

gerði athugasemdir við drögin er vörðuðu skipulagsskyldu skógræktar. 

e. Þróunarfélag Austurlands 14.11.  Boðun aukaaðalfundar Þróunarfélagsins. 

f. Tvær bókanir stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs 03.11.  Varðar Ramsarumsókn 

Eyjabakkasvæðisins og endurskoðun á stjórnarfyrirkomulagi Vatnajökulsþjóðgarðs.  

g. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps tekur undir með bókun Svæðisráðs Austursvæðis frá 

03.10 2011 um endurskoðun á stjórnarfyrirkomulagi Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps minnir yfirvöld umhverfismála á bráðabirgðaákvæði í 

lögum um Vatnajökulsþjóðgarð,  um að endurskoðun á stjórnarfyrirkomulagi 

þjóðgarðsins fari fram eigi síðar en 1. janúar 2013 í samstarfi ríkis og sveitarfélaga.  

Svo virðist sem nú eigi að hunsa ákvæði um samráð og telur  sveitarstjórn  slík 

vinnubrögð ólíðandi og hvetur ráðherra til að viðhafa virkt samráð og vinna ekki að 

breytingum á stjórnfyrirkomulagi Vatnajökulsþjóðgarðs í andstöðu við vilja heimaaðila. 

 

4.  Fjárbeiðnir  

a) Landssamband slökkviliðs-og sjúkraflutningamanna.  Hafnað. 

b) Svanur Vilbergsson.  Hafnað. 

c) Stígamót.  Hafnað. Samtökin eru styrkt af Félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs sem 

Fljótsdalshreppur er aðili að. 

d) Blátt áfram.  Hafnað. 

e) Snorraverkefnið.  Hafnað. 

f) Framfarafélag Fljótsdalshéraðs.  Samþykktur styrkur kr. 25.000, - vegna 25 ára 

afmælishátíðar félagsins  

g) ÚÍA.  Hafnað. 

h) Skólastjóri Hallormsstaðaskóla. Skólastjóri hefur hafið átak til að endurnýja tölvukost 

skólans. Samþykktur styrkur að upphæð 150.000,-. 

 

5. Fundargerðir 

a. Aðalfundur Skólaskrifstofu Austurlands 11.11.  Kynnt  

b. Brunavarnir á Héraði  01.11.   Kynnt. 

c. Aðalfundur HAUST 28.10.  Kynnt.  

d. Skógarorka 19.11.  Kynnt. 
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e. Áætlunarferðir í Fljótsdal 03.11.  Ákveðið hefur verið að næsta sumar verði 

áætlanaferðir frá Eg í Végarð, líkt og sl. sumar.   

f. Landbótasjóður Fljótsdalshrepps 15.12.  Kynnt. 

g. Fundargerð Samgöngunefndar SSA 14.12.  Kynnt.  

h. Fundargerð Samstarfsnefndar SSA 14.12.  Kynnt 

i. Brunavarnir á Austurlandi 08.12.  Kynnt.  Stjórn hefur afgreitt drög að nýjum 

samstarfssamningi aðildarsveitarfélaganna um rekstur samlagsins.Samningurinn mun 

berst sveitarfélögunum til afgreiðslu. 

j. Almannavarnarnefnd Múlaþings 28.11.  Kynnt. 

k. Skógarorka 05.10.  Kynnt. 

l. Minjasafn Austurlands 28.02-01.09-15.09.  Kynntar. 

m. Fundargerð Byggingarnefndar Fljótsdalshrepps 19.12.  Sveitarstjórn staðfestir 

fundargerð byggingarnefndar og samþykkir að framlengja stöðuleyfi fyrir vinnubúðum 

Landsvirkjunar , í Teig til 31.12 2013. 

 

6. Önnur mál.   

a) Heildar hreindýraarður  í sveitarfélaginu fyrir árið 2011 er kr. 11.693.000-  felld voru 

felld 187 dýr.   

b) Vegna framkvæmda við vegbætur  í Suðurmúla sl. sumar er samþykkt að, auk greiðslu 

til Sveins Guðjónssonar verktaka samkv. reikningi sem fyrir liggur, verði Jóni Þór á 

Glúmsstöðum og Baldri á Langhúsum greiddar samtals 20 klst skv taxta Héraðsskóga 

fyrir vinnu og tæki sem þeir lögðu fram. 

c) Rætt um málefni Dvalaheimilis aldraðra á Egilsstöðum.  Oddviti kynnti drög að  

samkomulagi milli Dvalarheimilisins og HSA um breyttan rekstur . Fyrirhugað er 

 að HSA taki að sér rekstur átta sambýlisrýma og að þau verði flutt yfir að 

 Lagarási 17-19 og öll eða að hluta breytt yfir í hjúkrunarými sem brýn þörf er 

 fyrir. Sambýlið Lagarási 21 verður þá  lagt niður.  Sveitarstjórn samþykkir fyrir 

 sitt leyti að unnið verði áfram að þeim  breytingum á Dvalarheimilinu sem lagt er 

 upp með í áðurnefndum drögum . 

d) Á grundvelli tilboða frá Mannvit , Verkís og Verkfræðistofu Austurlands, er samþykkt 

að ræða við Verkfræðistofu Austurlands um teikningar og hönnun innanhúss í Miðvangi 

6. 

Samþykkt tillaga oddvita um að taka til afgreiðslu umsókn um umhverfisstyrk fyrir árið  

2011 sem barst eftir að dagskrá hafði verið send út. 

e) Bergljót Þórarinsdóttur og Gunnari Jónssyni, Egilsstöðum sækja um umhverfisstyrk 

vegna ársins 2011.  Samþykktur hámarksstyrkur. 

f) Næsti sveitarstjórnarfundur verður 10. jan. 2012. 

 

Dagskrá lokið og fundi slitið kl. 17.30 

            

            Sveitarstjórn óskar íbúum Fljótsdalshrepps  gleðilegra jóla og von um náðuga dag á nýju 

ári. 

            

Þorvarður ritaði fundargerð 

 

Gunnþórunn Ingólfsdóttir (sign) 

Jóhann F. Þórhallsson (sign) 

Þorvarður Ingimarsson (sign) 

Lárus Heiðarsson (sign) 

Anna Jóna Árnmarsdóttir (sign) 


