
Sveitarstjórn Skagabyggðar fundargerð 16.12.2019 
Fundur 10-2019 

 

Fundur haldinn í sveitastjórn Skagabyggðar mánudaginn 16. desember 2019 í 
Skagabúð kl. 13:00. 

Mætt voru: Bjarney Ragnhildur Jónsdóttir, Dagný Rósa Úlfarsdóttir, Kristján Steinar 
Kristjánsson, Magnús Björnsson og Magnús Guðmannsson. 

Oddviti setti fund og stjórnaði honum. 

Dagskrá: 

1. Fjárhagsáætlun 2020 - seinni umræða 
2. Fjárhagsáætlanir 2021,2022, 2023 
3. Styrkbeiðnir 

a) Aflið 
b) Akstursstyrkur 
c) RKÍ Skagaströnd 
d) Björgunarsveitin Strönd 

4. Byggingarfulltrúi 
Samningsdrög 

5. Fundargerðir og bréf 
a) Samband íslenskra sveitarfélaga 876. fundur 
b) Stjórn Félags- og skólaþjónustu A-Hún 6. desember 2019 
c) Bréf frá skipulags- og byggingarfulltrúa Skagafjarðar varðandi aðalskipulag 
(afgreiðslu frestað á síðasta fundi) 

6. Önnur mál 
 
Afgreiðsla: 
 

1. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 lögð fram til seinni umræðu.  
Fjárhagsáætlun Skagabyggðar fyrir árið 2020 rædd og borin undir atkvæði og 
er samþykkt samhljóða.    
 
Útsvarsprósenta verður 14,52% og fasteignaskattur 0,4% eins og áður var 
ákveðið. 
Skatttekjur sveitarfélagsins eru áætlaðar 93.073.000 kr. og gjöld eru áætluð  
93.046.000 kr.  Niðurstaða er jákvæð um 27.000 kr. þegar tillit hefur verið tekið 
til fjármunatekna og B-hluta fyrirtækis.  
 
2. Fjárhagsáætlanir fyrir 2021, 2022 og 2023 lagðar fram  til samþykktar og 
eru samþykktar samhljóða. 
 
3. a) Styrkbeiðni barst frá Aflinu fyrir 2020. Samþykkt að veita 20 þús. kr. styrk. 
 
b) Beiðni um akstur styrk vegna aksturs barns frá Víkum á leikskóla. Vegna 
langs aksturs er beiðni samþykkt. 
 
c) Styrkbeiðni frá Slysavarnarfélaginu Strönd vegna flugeldasýningar á 
gamlárskvöld. Styrkbeiðni er hafnað en sveitarstjórn ákveður að styrkja 
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almennt starf sveitarinnar um 50 þús. krónur og þakkar jafnframt kærlega 
aðstoð við íbúa sveitarfélagsins. 
 
d) Styrkbeiðni barst frá Jólasjóði Rauða krossins og Hólaneskirkju.  Styrkur að 
upphæð 100 þúsund er samþykktur. 
 
4. Samningsdrög við skipulags- og byggingarfulltrúa Blönduósbæjar lögð fyrir 
og rædd.  Oddvita er falið að ganga frá samningi. 
 
5. a) Fundargerð frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga nr. 876  lögð fram til 
kynningar. 
 
b) Fundargerð frá Félags og skólaþjónustunni frá 6. desember er lögð fram til 
kynningar. 
 
c) Bréf frá Sveitarfélaginu Skagafirði varðandi endurskoðun aðalskipulags þar 
sem sveitarfélagið óskar eftir umsögn og ábendingum.  Sveitarstjórn 
Skagabyggðar óskar eftir að gengið verði frá sveitarfélagamörkum milli 
Skagabyggðar og Sveitarfélagsins Skagafjarðar áður en gengið verði frá 
aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Skagabyggð er tilbúið til viðræðna 
um þetta mál. 
 
6. Önnur mál 
 
Eftirfarandi er bókað vegna óveðurs síðustu daga: 
,,Í ljósi atburða síðustu daga er varða gríðarlegar rafmagnstruflanir á 
Norðurlandi vill sveitarstjórn Skagabyggðar benda á að almennt voru íbúar í 
Skagabyggð voru settir hvað rafmagn varðar. Ljóst er að ástandið hefði orðið 
mjög alvarlegt á Skaga hefði rafmagnið ekki verið í jörðu.  Sveitarfélagið réðst 
í lagningu 3ja fasa jarðstrengs samhliða ljósleiðaralagningu á Skaga 2013-
2014, norðan Skagastrandar og greiddi á fjórða tug milljóna í flýtigjald til 
RARIK, ásamt því að kosta alla plægingu strengsins. Framkvæmd sem þessi 
er gríðarlega fjárfrek og ekki fékkst stuðningur frá hinu opinbera við hana.  

Fleira er ekki tekið fyrir, fundargerð lesin upp og samþykkt 

Fundi slitið kl.15:15. 

__________________________      ____________________________ 

      Dagný Rósa Úlfarsdóttir   Magnús Björnsson 

____________________________   ______________________________ 

Bjarney R. Jónsdóttir   Magnús Guðmannsson 

______________________________________ 

Kristján Steinar Kristjánsson       


