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444. fundur
haldinn í bæjarráðssal,
fimmtudaginn 11. desember 2008 og hófst hann kl. 17.00
Fundinn sátu: Ólafur Guðmundsson, formaður, Elísabet Lára Björgvinsdóttir, Davíð
Sveinsson, Erla Friðriksdóttir bæjarstjóri og Þór Örn Jónsson bæjarritari.
Fundargerð ritaði: Þór Örn Jónsson.
Ólafur Guðmundsson setti fund og fól Erlu bæjarstjóra fundarstjórn.
Fundargerðir nefnda.
1. 0812011 - Fundargerð safna- og menningarmálanefndar, dags. 08.12.2008 (71.
fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt.
2. 0812012 - Fundargerð æskulýðs- og íþróttanefndar, dags. 08.12.2008 (30.
fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt.
3. 0811058 - Fundargerð fræðslunefndar, dags. 03.12.2008 (95. fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt.
4. 0811053 - Fundargerð umhverfisnefndar, dags. 24.11.2008 (20. fundur).
Fundargerð framlögð og samþykkt.
Aðrar fundargerðir.
5. 0812009 - Fundargerð Breiðafjarðarnefndar, dags. 13.11.2008 (94. fundur),
(www.breidafjordur.is).
Fundargerð framlögð.
6. 0811056 - Fundargerð stjórnarfundar fssf, dags. 20.11.2008 (44. fundur).
Fundargerð framlögð.
7. 0812017 - Minnispunktar frá fundi Eldfjallasafnanefndar, dags. 04.12.2008.
Minnispunktar framlagðir.
Erindi til kynningar.
8. 0812016 - Bréf og skýrsla Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, dags.
05.12.2008 varðandi áhrif efnahagsmála á íþróttahreyfinguna í landinu.
Framlagt.
9. 0812008 - Bréf Yrkjusjóðs, ódags. varðandi kynningu á starfi sjóðsins og fl.
Framlagt.
10. 0812007 - Bréf Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, dags. 01.12.2008
varðandi viðburði á vegum almenningsíþróttasviðs.
Framlagt.
11. 0812004 - Bréf menntamálaráðuneytis, dags. 01.12.2008 varðandi úttekt
listfræðslu á Íslandi.
Framlagt.
12. 0811052 - Bréf heilbrigðisráðuneytis, dags. 21.11.2008 varðandi frestun
sameiningar heilbrigðisstofnana.
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Framlagt.

Erindi til afgreiðslu/umsagnir.
13. 0812003 - Bréf Aldísar Sigurðardóttur, forstöðumanns Norska hússins, dags.
01.12.2008 varðandi stuðning við sumardagskrá Norska hússins.
Samþykkt að veita Byggðasafni Snæfellinga og Hnappdæla styrk að upphæð kr.
400.000 til sýningarhalds.
14. 0812002 - Bréf Aldísar Sigurðardóttur, forstöðumanns Norska hússins, dags.
01.12.2008 varðandi fasteignagjöld.
Samþykkt að veita Byggðasafni Snæfellinga og Hnappdæla styrk sem nemur
fasteignagjöldum á Norska húsinu og Reitarvegi 3 árið 2009. Byggðasafni
Snæfellinga og Hnappdæla er bent á Orkuveitu Reykjavíkur varðandi niðurfellingu
á vatnsgjaldi.
15. 0812006 - Bréf Stígamóta, dags. 28.11.2008 varðandi fjárbeiðni fyrir árið 2009.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við fjárbeiðni.
16. 0811057 - Bréf Ástu S. Kristjánsdóttur, verkefnisstjóra Snorraverkefnis, dags.
25.11.2008 varðandi stuðning við Snorraverkefnið sumarið 2009.
Bæjarráð sér sér ekki fært að verða við styrkbeiðni.
17. 0811055 - Tillaga að fjárhagsáætlun fssf fyrir árið 2009 og minnisblað vegna
fjárhagsáætlunar.
Fjárhagsáætlun FSSF fyrir árið 2009 framlögð og samþykkt.
18. 0811049 - Bréf menntamálaráðuneytis, dags. 12.11.2008 varðandi styrk af
fjárlögum til bátasafns í Stykkishólmi.
Bæjarstjóra falið að svara bréfinu.
19. 0812019 - Umsóknir um starf forstöðumanns Dvalarheimilis aldraðra í
Stykkishólmi.
Bæjarstjóri gerði grein fyrir umsóknum. Samþykkt að bæjarstjóri, forseti
bæjarstjórnar og formaður stjórnar Dvalarheimilis taki viðtöl við umsækjendur og
komi með tillögu til bæjarstjórnar.

Samningar/tilboð
20. 0812013 - Verksamningur - Tjaldstæði Stykkishólms þjónustuhús.
Verksamningur framlagður og samþykktur Davíð sat hjá vegna tengsla.
Annað/Fjármál.
21. 0812005 - Bráðabirgðauppgjör A-hluta Stykkishólmsbæjar októberlok 2008.
Framlagt.
22. 0812010 - Drög að þriggja ára fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2010-2012,
fyrri umræða.
Samþykkt að vísa drögum að þriggja ára fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir
árið 2010-2012 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
23. 0811043 - Drög að fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2009, síðari
umræða.
Bæjarráð Stykkishólmsbæjar leggur til að á árinu 2009 lækki fastar greiðslur til
bæjarfulltrúa um 15% frá því sem nú er og jafnframt lækki greiðslur til
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bæjarfulltrúa og nefndarmanna um 15% vegna funda. Bæjarráð leggur einnig til
að þrátt fyrir að hækkanir verði á viðmiðunartaxta (122/5) vegna kjarasamninga
á árinu 2009, verði áfram stuðst við taxtann eins og hann er nú.
Greinagerð: Mikilvægt er að sýna aðhald í útgjöldum sveitarfélagsins eins og
kostur er. Framangreind tillaga lækkar stjórnunarkostnað um eina milljón krónur
á næsta ári.
Samþykkt samhljóða

Samþykkt að vísa drögum að fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2009 til
síðari umræðu í bæjarstjórn.
24. Erindi frá Dreifmennt.
Framlagt.

Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 18:20
Þór Örn Jónsson
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