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7. fundur atvinnumálanefndar, kjörtímabilið 2014 - 2018, haldinn þann 3. maí 2016, 
kl. 20:00, á skrifstofu Skaftárhrepps.  
 
Mættir undirritaðir fulltrúar nefndarinnar.  
Á fundinn mættu: Þorsteinn M. Kristinsson (formaður), Þuríður Benediktsdóttir 
(varaformaður), Auður Eyþórsdóttir (ritari) og Gunnar Pétur Sigmarsson. Sveinn Hreiðar 
Jensson er erlendis og í hans stað mætir Erla Þórey Ólafsdóttir. Einnig sátu fundinn Eirný 
Valsdóttir (verkefnisstjóri Skaftárhrepps til framtíðar) og undir 1. dagskrárlið sat oddviti 
sveitarstjórnar, Eva Björk Harðardóttir. 
 
Auður Eyþórsdóttir ritaði fundargerð. 
 

1) Húsnæðismál á Kirkjubæjarklaustri. 
Eva Björk Harðardóttir, oddviti, kynnir áætlanir sveitarstjórnar í húsnæðismálum. 
Stefnt er að stofnun leigufélags á Kirkjubæjarklaustri. Oddviti óskar aðkomu 
atvinnumálanefndar til að meta þörf á fjölda leiguíbúða á Kirkjubæjarklaustri. 
Atvinnumálanefnd samþykkir að verða við þeirri ósk og mun Þuríður 
Benediktsdóttir taka að sér að hafa samband við fyrirtæki og stofnanir til að kanna 
áhuga. Í framhaldi munu þeir aðilar verða kallaðir saman á fund og málið kynnt 
frekar. Þarfagreiningu og fundi skal lokið 10.júní. Atvinnumálanefnd lýsir ánægju 
sinni um málefnið og jafnframt því að gatnagerðagjöld í hreppnum skildu felld 
tímabundið niður. Telur atvinnumálanefnd að þetta muni verða atvinnulífi 
Skaftárhrepps til hagsbóta.  

 
2) Landbúnaður – Ferðaþjónusta, turnarnir tveir? 

SVÓT greining á á höfuð atvinnugreinunum, auk almennra umræðna um 
styrkingu atvinnulífsins. Eru aðrir möguleikar? 
Nefndarmenn fóru í SVÓT greiningu á atvinnugreinunum landbúnaði og 
ferðaþjónustu í Skaftárhreppi. Minnisblað þeirrar greiningar mun fylgja 
fundargerð þessari. Nefndarmenn sammála um að rauði þráðurinn í greiningunni 
er mikil samlegðar áhrif höfuð atvinnugreinanna tveggja og mikil tækifæri til enn 
meiri sóknar.  

 
 

3) Önnur mál.  
 
Atvinnumálanefnd lítur á það mjög alvarlegum augum þá stöðu sem komin er upp 
í vatnabúskap í Landbroti og Meðallandi sem ógnar mjög atvinnurekstri þessum 
svæðum. Atvinnumálanefnd fer fram á að til þess bærir aðilar geri viðeigandi 
ráðstafanir til að bægja ógninni frá.  
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Fleira ekki gert, fundargerð lesin yfir og samþykkt. Fundi slitið kl. 22:35. 
 
 
Þorsteinn M. Kristinsson    Þuríður Benediktsdóttir 
 
 
Erla Þórey Ólafsdóttir    Auður Eyþórsdóttir 
 
 

Gunnar Pétur Sigmarsson 
 
  


