
   
STJÓRNARFUNDUR FÉLAHEIMILINU FELLSBORG 

ÞRIÐJUDAGINN  13. OKTÓBER 2009 KL 12:30. 
Þriðjudaginn  13. október kom stjórn SSNV saman til fundar í Félagsheimilinu Fellsborg, 
Skagaströnd. Mætt voru: Elín R. Líndal, Björn Magnússon, Ágúst Þór Bragason, Páll 
Dagbjartsson, Þórdís Friðbjörnsdóttir og  Jón Óskar Pétursson framkvæmdastjóri, sem ritaði 
fundargerð. Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir verkefnisstjóri sat fundinn undir 1. lið og Hermann 
Einarsson var í símasambandi. Guðmundur Guðmundsson frá Byggðastofnun sat fundinn 
undir 3. lið. 
Formaður Elín R. Líndal setti fund og stjórnaði.  

1. SSNV málefni fatlaðra 
a. Fjárlagafrumvarp 2010 -  staða mála varðandi hagræðingaraðgerðir. 

Verkefnisstjóri fór yfir samantekt úr fjárlögum 2010 er varða 
þjónustusamning um málefni fatlaðra á Norðurlandi vestra. 
Hagræðingarkrafa skv. fjárlögum er um 3%.Verkefnisstjóri og 
framkvæmdastjóri fóru yfir fundi sem þau hafa átt með sveitarfélögunum 
vegna boðaðar hagræðingar í málefnum fatlaðra. Samþykkt að tillögur að 
hagræðingaraðgerðum verði lagðar fyrir stjórnarfund þann 27. október n.k. 

b. Rekstartölur fyrstu 9. mánuði ársins 2009. Verkefnisstjóri lagði fram 
yfirlit um rekstartölur fyrstu 9 mánuði ársins 2009. 

c. Önnur mál. 
1. Opnun búsetuþjónustu í Kleifartúni á Sauðárkróki. 

Búsetuþjónusta í Kleifartúni á Sauðárkróki verður formlega opnuð 
föstudaginn 23. október. Stjórn SSNV er boðið að vera viðstödd 
mótttöku að því tilefni. 

2. Óskir um kynningar á fyrirkomulagi SSNV málefna fatlaðra. 
Verkefnisstjóri sagði frá áhuga ýmissa sveitarfélaga varðandi 
kynningar á skipulagi byggðasamlags um málefni fatlaðra á 
Norðurlandi vestra. 

2. Eftirfylgni við ályktanir og umræður að afloknu ársþingi 

 

starfsáætlun 
vetrarins.  Formaður og framkvæmdastjóri greindu frá fundi með fjárlaganefnd 
alþingis. Afgreiðslu starfsáætlunar frestað. 

3. SSNV 

 

atvinnuþróun 
a. Verkefnayfirlit atvinnuráðgjafa september 2009. Framkvæmdastjóri 

lagði fram yfirlit ræddi einstaka verkefni. 
b. Hveravellir 

 

minnisblað atvinnuráðgjafa. Lagt fram minnisblað Stefáns 
Haraldssonar atvinnuráðgjafa um fyrirkomulag rekstrar ferðaþjónustu í 
Dimmuborgum og við Gullfoss. Framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að 
málinu. 

c. Hvatningarverðlaun SSNV atvinnuþróunar. Stjórn SSNV samþykkir að 
handhafi hvatningarverðlauna SSNV atvinnuþróunar 2009 verði Léttitækni 
ehf á Blönduósi. Verðlaunin verða afhent á Degi atvinnulífsins þann 15. 
október 2009. 

d. Önnur mál. 
4. SSNV 

a. Yfirlýsing um vinnu við mótun tillagna um leiðir til frekari sameiningar 
sveitarfélaga. Lögð fram til kynningar yfirlýsing um vinnu við mótun tillagna 



  
um leiðir til frekari sameiningar sveitarfélaga sem Samgöngu og 
sveitarstjórnarráðherra og formaður Sambands Íslenskra sveitarfélaga 
undirrituðu þann 29. september s.l. Samkomulagið felur í sér að skipuð verði 
fjögurra manna samstarfsnefnd sem fær það hlutverk að ræða og meta 
sameiningarkosti sveitarfélaga í hverjum landshluta. Nefndin skal kynna sér 
stöðu mála í einstökum landshlutum og viðhorf sveitarstjórnarmanna og 
almennings til sameiningar. Að því loknu skal hún leggja fram drög um 
sameiningarkosti í hverjum landshluta og verði þau lögð fyrir landsþing eða 
aukalandsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga árið 2010 til umræðu og álits. 
Að því loknu mun ráðherra leggja fyrir Alþingi áætlun um sameiningar 
sveitarfélaga til ársins 2014 sem byggist á umræðum og áliti landsþingsins. 
Rætt um stöðu sveitarfélaga á Norðurlandi vestra í þessu samhengi.  
Samþykkt að fela framkvæmdastjóra vekja athygli sveitarfélagana á 
Norðurlandi vestra á yfirlýsingunni. Jafnframt að SSNV undirbúi komu 
samstarfsnefndarinnar í sveitarfélög á Norðurlandi vestra með því að boða til 
fundar sveitarfélagana á Norðurlandi vestra þar sem yfirlýsingin verði til 
umfjöllunar.  

b. Sóknaráætlanir landshluta. Formaður og framkvæmdastjóri fóru yfir fund 
formanna og framkvæmdastjóra landshlutasamtakana sem haldinn var þann 
30. september s.l. Á fundinum var rætt um gerð Sóknaráætlunar fyrir Ísland 
og Sóknaráætlanir landshluta. Lögð voru fram gögn á þeim fundi varðandi 
hugmyndir að skiptingu landsins í svæði.  
Stjórn SSNV leggur til að í sóknaráætlun fyrir Ísland fyrir árið 2020 verði 
núverandi starfssvæði SSNV skilgreint sem sérstakt sóknarsvæði. 

c. Fundur þingmanna NV kjördæmis og sveitarstjórnarmanna á 
Norðurlandi vestra. Fundur þingmanna NV kjördæmis og 
sveitarstjórnarmanna á Norðurlandi vestra verður haldinn í Félagsheimilinu 
á Hvammstanga þriðjudaginn 27. október kl 13:00. Rætt um áherslumál 
SSNV á þeim fundi. Framkvæmdastjóra falið að taka saman áhersluatriði 
fyrir fundinn. 

d. Erindi framkvæmdastjóra Eyþings. Stjórn Eyþings hefur óskað eftir 
fundi með stjórn SSNV til þess að ræða sameiginleg hagsmunamál 
Norðurlands m.a á sviði samgangna. Stjórn samþykkir að funda með 
Eyþingi miðvikudaginn 4. nóvember og felur framkvæmdastjóra að 
undirbúa fundinn. 

e. Önnur mál 
Fjárlagafrumvarp 2010. Framkvæmdastjóri lagði fram  drög að samantekt 
um atriði í fjárlagafrumvarpinu sem snerta sveitarfélög og stofnanir á 
Norðurlandi vestra á einn eða annan hátt. Stjórn SSNV lýsir yfir þungum 
áhyggjum vegna fyrirhugaðrar skerðingar á fjárframlögum til opinberra 
stofnana og einstakra verkefna á Norðurlandi vestra og fækkunar starfa 
sem af því mun leið. Ekki hefur verið sýnt fram á í mörgum tilfellum að um 
raunverulegan sparnað sé að ræða.     



  
5. Bréf og fundargerðir 

a. Ályktanir aðalfundar Eyþings 2009. Lagt fram til kynningar 
b. Ályktanir 60. Fjórðungsþings Vestfirðinga. Lagt fram til kynningar 
c. Aðalfundarboð Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Lagt fram til 

kynningar. 
d. Skólaþing sveitarfélaga. Þingið verður haldið í Reykjavík 2. nóvember 

2009.    

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl 15:00.  
Jón Óskar Pétursson fundarritari   
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