Skaftárhreppur

Fundargerð
451. fundur í sveitarstjórn Skaftárhrepps, haldinn í fjarfundi þann 24. september 2020. Þetta er 13.
fundur ársins.
Fundargerð er tölvuskráð af Söndru Brá Jóhannsdóttur sveitarstjóra og er 5 blaðsíður.
Fundurinn er hljóðritaður og verður hljóðritun geymd í tölvukerfi sveitarfélagsins. Fundinum er
einnig streymt beint á youtube;
https://www.youtube.com/watch?v=5NC9sDhZ8lE&feature=youtu.be
Jón Hrafn Karlsson 1. varamaður D-lista tekur sæti Katrínar Gunnarsdóttur D-lista vegna
yfrstandandi leyfis. Bjarki Guðnason boðar forföll og í hans stað er mættur Sveinn Hreiðar Jensson 3.
varamaður D lista.
Eva Björk Harðardóttir oddviti býður fundarmenn og áheyrendur velkomna.
Mættir eru undirritaðir sveitarstjórnarmenn.
Oddviti óskar eftir viðbót við dagskrá, við málefnaskrá bætist;
II. Málefni til umfjöllunar/afgreiðslu
8. Viðauki nr 3 við fjárhagsáætlun 2020
9. Fjármál Skaftárhrepps svar við beiðni Eftirlitsnefndar með fjármálum
sveitarélaga dags. 10. júlí 2020
III. Fundargerðir til kynningar
5. fundargerð 20. stjórnarfundar Bergrisans, dags. 14.09.2020
6. fundargerð jafnréttisnefndar, dags. 23. september 2020
Dagskrárbreyting samþykkt.
Sveitarstjóri og oddviti greina frá gangi mála frá síðasta sveitarstjórnarfundi
11. september sátu oddviti og skipulags- og byggingarfulltrúi fjarfund um svæðisskipulag
suðurhálendis.
11. september fundur í verkefnisshópi vegna sameiningarmála
14. september stjórnarfundur Bergrisans
14. september sótti oddviti aðalfund Byggðasafnsins að Skógum.
15. september kynning á verkefninu stafræn þróun á vegum sambands íslenskra sveitarfélaga
15. september aðalfundur félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu
17. september sátu oddviti og sveitarstjóri fund með samráðsteymi.
21. september fundur í starfshópi um fjármál og stjórnsýslu vegna sameiningarmála
21. september fundur í starfshópi um mötuneytismál Skaftárhrepps
23. september fundur í svæðisráði Vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs
Dagskrá
I. Fundargerðir til samþykktar
1. 2009015 Fundargerð 1. fundar Svæðisskipulags Suðurhálendis dags.30.06.2020.
2. Afmörkun skipulagssvæðisins
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Rætt um afmörkun skipulagssvæðisins. Eiga mörkin að fylgja þjóðlendulínu, tiltekinni
hæðarlínu eða einhverju öðru? Sérstaklega var fjallað um nokkur svæði. Þjóðlendulínan
fer þvert í gegnum Þingvallaþjóðgarð, -er eðlilegt að þjóðgarðurinn sé allur með? Hvað
með land Úthlíðar á það að vera með þó að það sé í einkaeigu? Á hálendið sunnan
Mýrdalsjökuls að vera með og eins land Núpsstaðar?
Hvert sveitarfélag fyrir sig þarf að taka ákvörðun um þessa línu. Æskilegt að það sé gert
sem fyrst fyrir framhald vinnunnar.
Sum sveitarfélög geta fylgt þjóðlendulínunni en önnur valið að afmarka skipulagssvæðið
á annan hátt. Hægt er að fara inn fyrir þjóðlendulínuna ef rök eru fyrir því. Það verður
spurt um af hverju þessi mörk voru valin óháð því hver þau verða.
Almennt var talið eðlilegast að nota þjóðlendulínuna en sýna landnotkun á jaðarsvæðum
til skýringar eftir því sem við á, s.s. vegtengingar og miðstöðvar ferðamanna sem
tengjast starfsemi á hálendinu. T.d. í Úthlíðarlandi eru fjallaskálar og vegir sem eðlilegt
er að sýna í tengslum við landnotkun innan þjóðlendu. Ef svæðisskipulagið nær yfir
einkalönd er reiknað með að hvert sveitarfélag fyrir sig sjái um samskipti við
landeigendur.
Sveitarstjórn vísar málinu til umfjöllunar í skipulagsnefnd.
Aðrir liðir fundargerðar kynntir sveitarstjórn.
2. 2009016 Fundargerð 171. fundar fræðslunefndar, dags. 23.09.2020.
3)Önnur mál.
a) Erindi frá skólastjóra Heilsuleikskólans Kærabæjar dags. 21. september 2020.
Börnum hefur fjölgað í Heilsuleikskólanum Kærabæ, verða 36 börn í október, aukin
þörf fyrir sérkennslu og breyting á kjarasamningum starfsmanna kallar á fleira starfsfólk.
Nú eru 9,71 stöðugildi en skólastjóri fer fram á að það verði 11 stöðugildi.
Fræðslunefnd tekur undir orð skólastjóra Heilsuleikskólans um að ráða þurfi fleira
starfsfólk og vísar erindinu til sveitarstjórnar.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að kanna svigrúm sveitarfélagsins til aukningar á
stöðugildum.
1) Afmæli Kirkjubæjarskóla 30. október 2021.
Skólastjóri kemur með tillögu um að skipuð verði afmælisnefnd til að sjá um afmælið í
október 2021. Skólastjóri leggur til að sveitarsjórn skipi í nefnd til að sjá um afmælishátíð eða
atburði allt árið. Málinu vísað til sveitarstjórnar.
Sveitarstjórn felur menningarmálanefnd að vinna málið áfram með skólastjóra.
12) Önnur mál.
a) Húsnæðismál í Kirkjubæjarskóla. Erindi frá skólastjóra. Skólastjóri ræðir breytingar á
skólahúsnæðinu nú þegar verið er að taka 3ju hæðina undir Þekkingarsetur. Skólastjóri
óskar eftir að fá meiri upplýsingar um hvað eigi að gera næst í húsnæðismálum skólans.
Óskað eftir kynningu frá sveitarstjórn fyrir starfsfólk skólans um framtíðarbyggingar.
Fulltrúi foreldra tekur undir að það sé mjög mikilvægt að sjá plan um hvað verði gert til
að bæta úr húsnæðismálunum. Enn er kennt í bráðabirgðahúsnæði þar sem bæði
myndmenntastofa og smíðastofa eru í húsnæði sem átti að vera geymslur í upphaflegu
teikningunni.
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Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að fara yfir stöðuna með starfsfólki Kirkjubæjarskóla á
síðu.
b) Eitt sem vantar er skilti til að afmarka lóðina og benda fólki á að þar sé ekki aðgangur
fyrir aðra á skólatíma.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og byggingarfulltrúa að vinna málið áfram með
skólastjóra.
Aðrir liðir fundargerðar kynntir sveitarstjórn.
II. Málefni til umfjöllunar/afgreiðslu
1. 2009017 Skipan í faghóp um stafræna framþróun fyrir hönd Skaftárhrepps.
Sveitarstjórn tilnefndir Karl Antonsson skrifstofu- og fjármálastjóra til að sitja í
stafrænum faghópi sunnlenskra sveitarfélaga fyrir hönd Skaftárhrepps.
2. 2009018 Sigurhæðir, tillaga að tilraunaverkefni frá Soroptimistaklúbbi Suðurlands til
valdeflingar stúlkna og kvenna sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Beiðni um fjárstuðning,
dags.8.08.2020.
Sveitarstjórn þakkar fyrir erindið og vísar því í vinnu við fjárhagsáætlun 2021.
3. 2009019 Beiðni um leikskóladvöl utan lögheimilissveitarfélags.
Sveitarstjórn samþykkir erindið.
4. 2009020 Samþykktir um stjórn og fundarsköp – fyrri umræða.
Samþykktum um stjórn og fundarsköp Skaftárhrepps vísað til seinni umræðu.
5. 2009021 Endurfjármögnun óhagstæðra lána Skaftárhrepps.
Sveitarstjóri leggur til endurfjármögnun þriggja lána hjá Lánasjóði sveitarfélaga vegna
óhagstæðra vaxtakjara. Lánasjóðurinn býður nú uppá mun hagstæðari kjör á lánum
eða fasta vexti uppá 0,75% af verðtryggðu jafngreiðsluláni til 14 ára. Lagt er til að
farið verði í endurfjármögnun þessara lána en það kæmi til með að lækka verulega
greiðslubyrði sveitarfélagsins á næstu árum. Árleg greiðslubyrði er í dag 23.059.488,en með endurfjármögnun kæmi það til með að lækka í 14.180.165,-.
Sveitarstjórn Skaftárhrepps samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að
fjárhæð allt að 36.000.000 kr., með lokagjalddaga 5. apríl 2034, í samræmi við það
lánstilboð sem liggur fyrir fundinum og sveitarstjórn hefur kynnt sér. Til tryggingar
láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga
nr. 138/2011. Er lánið tekið til að fjármagna uppreiðslu lána hjá Lánasjóði
sveitarfélaga nr. 0602033, 0904052 og 1011046, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers
hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er Söndru Brá Jóhannsdóttur kt. 240179-2969, veitt fullt og ótakmarkað
umboð til þess f.h. Skaftárhrepps að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga
sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers
kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.
Sveitarstjóri hefur útbúið tillögu að viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2020 vegna málsins til
afgreiðslu síðar á fundinum.
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6. 2009022 Ísland ljóstengt, samningur Skaftárhrepps við Fjarskiptasjóð um viðbótar
styrkúthlutun til uppbyggingar ljósleiðarakerfa í dreifbýli á árinu 2020.
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að undirrita samning við Fjarskiptasjóð um viðbótar
styrkúthlutun úr sjóðnum fyrir hönd Skaftárhrepps.
7. 2009023 Tillaga að reglum um úthlutun leiguíbúða aldraðra í Skaftárhreppi
Sveitarstjórn samþykkir reglurnar.
8.

2009024 Viðauki nr 3 við fjárhagsáætlun 2020
Sveitarstjóri leggur til að eftirfarandi viðauki verði gerður við fjárhagsáætlun 2020;
• Tekjufært undir liðnum atvinnumál 9.750.000,- hluti af 32 millj af sérstökum styrk
ríkisins
• Fjármunagjöld hækka um 2.500.000,- vegna uppgreiðslu eldri lána
• Breytingar á framkvæmdaáætlun viðhaldsframkvæmda 5.500.000,- í B-hluta þar sem
ekki verður farið í framkvæmdir sem gert var ráð fyrir í Félagslegum leiguíbúðum að
upphæð 2.500.000,- og almennu leiguíbúðunum 3.000.000,-.
• Afborganir lána hækka vegna uppgreiðslunnar og verður 41.148.740,-. Nýtt lán kemur
á móti að upphæð 36.000.000,- vegna endurfjármögnunar.
Samtals áhrif viðauka
• Rekstrartekjur A-hluta hækka um 7.250.000,• Rekskrargjöld B-hluta lækka um 5.500.000,Nettó lækkun í rekstri 1.750.000,Afborgunum og uppgreiðslu lána mætt með nýrri lántöku og handbæru fé.
Sveitarstjórn samþykkir viðaukann

9.

2009025 Fjármál Skaftárhrepps svar við beiðni Eftirlitsnefndar með fjármálum
sveitarélaga dags. 10. júlí 2020
Sveitarstjóri fer yfir tillögu að fjárhagsáætlun 2021 og greiðsluáætlun til áramóta sem
unnin hefur verið samkvæmt beiðni Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Mikil
óvissa er um áætlaðar tekjur næsta árs vegna Covid 19. Forsendur áætlunarinnar hafa
verið settar í samvinnu við ráðgjafa KPMG. Áætlun 2021 gerir ráð fyrir rekstrarhalla
samstæðu um 10 millj.kr. Engar fjárfestingar eru á áætlun eða nýjar lántökur.
Greiðsluáætlun til loka árs 2020 gerir ráð fyrir að reksturinn muni skila 4,2 millj. í
afgang.
Sveitastjórn samþykkir fyrirliggjandi gögn og felur sveitarstjóra að skila þeim inn til
Eftirlitsnefndarinnar.

III.Fundargerðir til kynningar
1. Fundargerð 47. fundar Félags- og Skólaþjónustu Rangárvalla- og VesturSkaftafellssýslu, dags.15.09.2020. Fundargerð kynnt.
2. Fundargerð 2. fundar Svæðisskipulags Suðurhálendis dags. 1.09.2020. Fundargerð
kynnt.
3. Fundargerð 7. fundar stjórnar Byggðasafns Rangæinga og Vestur-Skaftfellinga,
dags.3.06.2020. Fundargerð kynnt.
4. Aðalfundargerð Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, dags.
15.09.2020. Fundargerð kynnt.
5. Fundargerð 20. stjórnarfundar Bergrisans, dags. 14.09.2020. Fundargerð kynnt.
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6. Fundargerð jafnréttisnefndar 23. september 2020. Fundargerð kynnt.
IV. Annað kynningarefni
1. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, svar við beiðni um verkferla, dags. 15.09.2020. Kynnt.
2. Erindi til landshlutasamtaka um þátttöku í stafrænu ráði sveitarfélaga, dags. 06.08.2020.
Kynnt.
3. Félagsmálaráðuneytið, Stöðuskýrsla nr 5 til ráðgefandi aðila vegna félags- og
atvinnumála í kjölfar Covid-19, dags 19.09.2020. Kynnt.
Fundargerð lesin upp og samþykkt í tölvupósti til sveitarstjóra
Næsti fundur sveitarstjórnar áætlaður 8. október nk.
Fundi slitið kl. 16.30

_____________________________
Eva Björk Harðardóttir

_____________________________
Jón Hrafn Karlsson

_____________________________
Sveinn Hreiðar Jensson

_____________________________
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir

_____________________________
Arndís Harðardóttir
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