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Hreppsnefndarfundur fimmtudaginn 16. sept. 

 2010 kl. 16.00 í félagsheimilinu Miklagarði
 

Fundur haldinn í hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps fimmtudaginn 16. september 2010 kl. 16.00 í
félagsheimilinu  Miklagarði.  Mættir: Þórunn Egilsdóttir,  Bárður Jónasson, Fjóla Dögg Valsdóttir,
Björn Gunnar Hreinsson, Eyjólfur Sigurðsson, Sigríður Elfa Konráðsdóttir, og Guðrún Anna
Guðnadóttir.   Jafnframt var mættur sveitarstjórinn Þorsteinn Steinsson, sem ritaði fundargerð, 
Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna til fundarins og var síðan gengið til dagskrár.
 
1. mál. Fundargerð hreppsnefndar frá 19. ágúst  sl.
Lögð fram fundargerð hreppsnefndar frá 19. ágúst sl.
Eftir smávægilegar leiðréttingar var fundargerðin samþykkt samhljóða.
 
2. mál Fundargerð atvinnumálanefndar frá 9. sept.  sl.
Lögð fram fundargerð atvinnumálanefndar frá 9. sept. sl.
Undir 6. tl.fundargerðarinnar var gerð grein fyrir fundi formanns og varaformanns nefndarinnar með
oddvita og sveitarstjóra, þar sem farið var yfir hvernig best yrði staðið að uppbyggingu
atvinnutækifæra í sveitarfélaginu.    Sérstaklega var og greint frá fundum sveitarstjóra
Vopnafjarðarhrepps og Langanesbyggðar með utanríkisráðherra, fulltrúum iðnaðarráðherra,
fjármálaráðherra, Forseta Íslands og kínverska sendiherranum á íslandi,  varðandi þessi mál.
 
3. mál. Fundargerð bygginganefndar frá 17. ágúst  sl.
Lögð fram fundargerð byggingarnefndar frá 17. ágúst sl.
Fundargerðin síðan samþykkt.
 
4. mál. Fundargerð fræðaslunefndar frá 12. ágúst sl.
Lögð fram fundargerð fræðslunefndar frá 12. ágúst sl.   Jafnframt var lögð fram fundargerð
fræðslunefndar frá 10. sept. sl., eftir að oddviti hafði óskað heimildar fundarmanna fyrir að taka
hana fyrir, en henni hafði ekki verið dreift með fundargögnum.
Gerð var grein fyrir málefnum tónlistarskólans og ráðningu tónlistarskólakennara.   Í
fundargerðunum kom fram ósk skólanefndar um að reynt yrði áfram að fá tónlistarskólakennara til
viðbótar, sem getur kennt á strengja og blásturshljóðfæri.
Sveitarstjóra og oddvita falið að vinna áfram að þessum málum.
 
5. mál. Fundargerð jafnréttisnefndar frá 21. júní sl.
Lögð fram til kynningar fundargerð jafnréttisnefndar frá 21. júní sl.
 
6. mál Fundargerð hafnarnefndar frá 6. sept sl.
Lögð fram fundargerð hafnarnefndar frá 6. sept. sl.   Undir 2. tl. fundargerðarinnar var spurt um
aðgerðir HB Granda, varðandi grútarmengun.   Sveitarstjóri svaraði framkominni fyrirpurn.
Undir 5. tl. fundargerðarinnar var gerð grein fyrir komu skemmtiferðarskips til Vopnafjarðar.   Fram
kom að tekist hefði með ágætum að taka á móti skipinu.   Kynningarefni um Vopnafjörð hefði verið
komið til skipsáhafnarinnar og leiðsögumanna skipsins.
Hvatt var til þess að ötullega yrði unnið að því að fjölga komum skemmtiferðarskipa til Vopnafjrðar
og kanna í því sambandi hjá Siglingastofnun hvað þyrfti að lagfæra í höfninni til þess að hún yrði
fullgild farþegahöfn.
 
7. mál. Árshlutareikningur Vopnafjarðarhrepps janúar-júní 2010

http://gamli.vopnafjardarhreppur.is/index.html


Lagður fram árshlutareikningur Vopnafjraðrhrepps fyrir tímabilið janúar –júní 2010.  Gögnin sem
lögð voru fram voru yfirlit yfir tekjur og gjöld sveitarfélagsins  á tímabilinu í myndum og tölum skipt
niður á málaflokka.   Jafnframt rekstrarreikningur og efnahagsreikningur ásamt yfirliti yfir
sjóðsstreymi fyrir fyrstu sex mánuði ársins.   Sveitarstjóri gerði grein fyrir fyrirliggjandi gögnum.   Í
máli hans kom fram að útgjöld þ.e. laun og önnur rekstrargjöld eru nánast í samræmi við
fjárhagsáætlun yfirstandandi árs.   Nokkuð vantar upp á að tekjur hafi skilað sér til samræmis við
fjárhagsáætlun.   Staðgreiðsla er þó nokkurn veginn í járnum.   Tekjur hafnarinnar voru litlar fyrri
hluta árs, þar sem loðnuveiði var nánast engin.   Tekjur hans munu koma að mestu inn á seinni
hluta árs, þar sem veiðar og vinnsla á makríl og norsk-íslensku síldinni hefur gengið mjög vel í
sumar.   Einnig vantar inn undir öðrum tekjum ýmis framlög sem fást frá ríki, sem ekki hafa skilað
sér inn í þessum tímapunkti.   Fjármagnskostnaður er og nokkuð hærri en ráð var fyrir gert, sem
skýrist að mestu á því að verðbólga fyrri hluta árs var hærri en sú meðalverðbólga, sem reiknað var
með í fjárhagsáætlun.
Fjárfestingar eru sáralitlar sem engar einungis var gengið frá kaupum á nýjum slökkvibíl og
löndunarkrana fyrir höfnina.
Þrátt fyrir að útgjöld sveitarfélagsins laun og önnur rekstrargjöld séu í samræmi viðfjárhagsáætlun
er ljóst að halda þarf vel á spöðunum til þess að ná endum saman á árinu.
Að aflokinni yfirferð sveitarstjóra urðu allmiklar umræður, þar sem fundarmenn spurðu spurninga,
sem sveitarstjóri svaraði.
 
8. mál. Fjárlaganefnd Alþingis fundur 27. sept. nk.
Lagt fram bréf frá nefndarsviði Alþingis, þar sem boðið er upp á viðtöl við fjárlaganefnd Alþingis
dagana 27. og 28.  sept. nk.
Sveitarstjóra falið að ganga frá erindum til fjárlaganefndar Alþingis og mæta á fund nefndarinnar, en
pantað hefur verið viðtal við nefndina 27. sept. nk. kl. 14.20.
 
9. mál. Aðalfundur SSA 24. -25. sept. nk. –Dagskrá.-
Lögð fram dagskrá aðalfundar SSA, sem haldinn verður í Breiðdalsvík dagana 24. og 25. sept. nk.
Samþykkt að kjörnir fulltrúar Vopnafjarðarhrepps mæti á fundinn.
 
10.mál Samningur um viðhald þjóðvega í þéttbýli
Lagður fram samningur milli Vegagerðarinnar og Vopnafjarðarhrepps um veghald þjóðvega í
þéttbýli .
Hreppsnefnd samþykkir samninginn fyrir sitt leyti.
11. mál Ýmis mál og fundargerðir.

a)     Fundargerð stjórnar Samband ísl. Sveitarfélaga
Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar sambands ísl. Sveitarfélaga frá 26. Ágúst sl.
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18.10

 


