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Frá árshátíð Skútustaðahrepps þar sem sveitarstjóri afhenti
starfsfólki sem hafði unnið í áratugi hjá sveitarfélaginu þakklætisvott.
Frá vinstri: Þorsteinn sveitarstjóri, Ingi Þór, Sólveig, Auður, Karl og
Guðrún.

Vel heppnuð árshátíð
Fyrsta árshátíð Skútustaðahrepps, í mörg ár, var
haldin síðasta föstudag á Hótel Laxá. Veðrið setti
strik í reikninginn, en alls mættu um 40 starfsmenn
sveitarfélagsins og makar og skemmtu sér vel.
Ákveðið var að færa starfsfólki sem hefur unnið í
áratugi fyrir Skútustaðahrepp, þ.e. 20+, 30+ og 40+
ár, þakklætisvott fyrir farsælt starf í þágu
sveitarfélagsins. Þetta voru systkinin Guðrún S. og
Karl Þorsteinsbörn, en þau hafa yfir sumartímann
hirt um Höfða undanfarin 29 ár, Sólveig Jónsdóttir
skólastjóri sem hefur unnið hjá sveitarfélaginu í 36
ár, Auður Jónsdóttir grunnskólakennari sem hefur
unnið hér í 33 ár og Ingi Þór Yngvason minka- og
refaskytta sem hefur unnið fyrir sveitarfélagið í 43
ár. Árshátíðarnefndinni eru færðar bestu þakkir fyrir
góðan undirbúning, þeim Margréti Höllu, Sylvíu Ósk
og Ingunni.
Skútustaðahreppur jafnar út kolefnissporið
Á fundi sveitarstjórnar fóru sveitarstjóri og oddviti
yfir minnispunkta frá fundi með Landgræðslustjóra
og starfsfólki Landgræðslunnar þann 18.

mars s.l. um samstarf sem snýr að að kolefnisspori
sveitarfélagsins og möguleikum til þess að minnka
það og jafna út. Fyrsta skrefið er að láta reikna út
kolefnissporið. Skútustaðahreppur og Landgræðslan eiga nú þegar í samstarfi m.a. um uppgræðslu á
Hólasandi o.fl. vegna fráveituverkefnis og
moltugerðar. Reikna má með að útreikningur á
kolefnisspori sveitarfélagsins taki eina vinnuviku.
Sveitarstjórn samþykkti samhljóða að fela
umhverfisnefnd að útfæra verkefni um útreikning á
kolefnisspori vegna starfsemi sveitarfélagsins og
leggja verkefnisáætlun fyrir sveitarstjórn.

Myndin var tekin í síðustu viku í Klappahrauni þar sem framkvæmdir
við byggingu tveggja raðhúsa eru farnar af stað.

8 íbúðir byggðar í Klappahrauni
Í síðustu viku hóf verktakinn Húsheild byggingu á
tveimur raðhúsum í nýjum hluta Klappahrauns en
þar verða alls átta íbúðir. Jafnframt eru hafnar
gatnagerðarframkvæmdir við þennan eystari hluta
Klappahrauns. Stefnt er að því að íbúðirnar verði
tilbúnar síðla sumars. Sveitarfélagið var kaupandi
að tveimur íbúðunum og samþykkti á fundi sínum í
gær að bæta þeirri þriðju við eftir að ákveðið var að
selja Birkihraun 9 í kjölfari hitaveitutjóns.
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Þá var samþykkt að gera breytingu á deiliskipulagi
vegna umsóknar um parhúsalóð í stað einbýlishúsalóðar á Múlavegi og þar bætast því tvær íbúðir
í viðbót. Þá liggja fyrir fleiri umsóknir um lóðir
og/eða stofnun lóða á lögbýlum og víðar. Það er því
líf og fjör í Mývatnssveit þessa dagana í
uppbyggingu íbúðarhúsnæðis.
Ný metnaðarfull jafnréttisáætlun samþykkt
Velferðar- og menningarmálanefnd samþykkti á
fundi sínum í haust að endurskoða jafnréttisáætlun
sveitarfélagsins til næstu fjögurra ára. Í jafnréttisáætlun skal m.a. koma fram hvernig unnið skuli að
kynjasamþættingu á öllum sviðum ásamt
framkvæmdaáætlun um það hvernig leiðrétta skuli
mismun á stöðu kvenna og karla innan
sveitarfélagsins. Jafnréttisáætlanir skulu almennt
lagðar fram til samþykktar í viðkomandi sveitarstjórn
eigi síðar en ári eftir sveitarstjórnarkosningar.
Skipaður var stýrihópur um endurskoðun
jafnréttisáætlunarinnar. Sæmundur Þór Sigurðsson
var fulltrúi velferðar- og menningarmálanefndar í
stýrihópnum, aðrir fulltrúar komu frá starfsfólki
Skútustaðahrepps, þau Arnþrúður Dagsdóttir og
Ólöf Þuríður Gunnarsdóttir (formaður). Með
nefndinni starfaði sveitarstjóri. Nefndin lagði nýja
jafnréttisáætlun fyrir velferðar- og menningarmálanefnd sem leist vel á og vísaði henni til umsagnar
Jafnréttisstofu áður en hún færi í opinbert
umsagnarferli og svo til samþykktar sveitarstjórnar.
Engar athugasemdir bárust í opinberu
umsagnarferli.
Sveitarstjórn samþykkti Jafnréttisáætlun
Skútustaðahrepps samhljóða og lýsti yfir ánægju
sinni með hvernig til tókst og þakkaði öllum þeim
sem lögðu hönd á plóginn.
Umferðaröryggisáætlun Skútustaðahrepps
samþykkt – Forgangsröðun verkefna
Á fundi sveitarstjórnar Skútustaðahrepps í haust var
samþykkt að ráðast í gerð umferðaröryggisáætlunar
fyrir sveitarfélagið. Undanfarin ár hafa sveitarfélög
verið sérstaklega hvött til að gera áætlun um
umferðaröryggi. Umferðaröryggisáætlanir

sveitarfélaga miða að því að auka vitund um
umferðaröryggismál meðal forráðamanna
sveitarfélaga og almennings. Í því felst að greina
stöðuna, finna slysastaði, setja sér markmið og gera
aðgerðaráætlun. Tilgangurinn er að stuðla að
skilvirkari forgangsröðun verkefna í umferðaröryggismálum. Gerður var samningur við
Samgöngustofu um aðstoð við gerð umferðaröryggisáætlunar og var hann samþykktur í
sveitarstjórn 24. október. Gerð var verkefnisáætlun
og settur á laggirnar samráðshópur undir stjórn
sveitarstjóra sem hélt utan um verkefnið.
Stýrihópurinn fundaði alls þrisvar sinnum og haldinn
var opinn íbúafundur. Frumdrög að umferðaröryggisáætluninni fóru í opinbert umsagnarferli þar
sem íbúum gafst kostur á að koma með ábendingar
og athugasemdir. Engar athugasemdir bárust.
Sveitarstjórn samþykkti Umferðaröryggisáætlun
Skútustaðahrepps 2019-2022 og lýsti yfir ánægju
sinni með hvernig til tókst og þakkaði öllum þeim
sem komu að þessari metnaðarfullu vinnu.
Styrkur úr Lýðheilsusjóði í hamingjuverkefnið
Á fundi sveitarstjórnar voru lagðar fram niðurstöður
frá íbúafundi um hamingju og vellíðan Mývetninga.
Stýrihópur mun nú fara yfir hugmyndirnar og koma
með aðgerðaráætlun um næstu skref. Þá sótti
sveitarfélagið í Lýðheilsusjóð um fjárhagslegan
stuðning vegna verkefnisins og fékk úthlutað
300.000 kr.

Frá samspili á tónleikum Tónlistarskóla Mývatnssveitar sem haldnir
voru í Reykjahlíðarskóla í síðustu viku.
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Margt jákvætt í ytra mati Reykjahlíðarskóla
Á fundi sveitarstjórnar var lagt fram svokallað ytra
mat Menntamálastofnunar á Reykjahlíðarskóla. Í
ytra mati felst að utanaðkomandi aðili leggur mat á
starfsemi viðkomandi skóla með hliðsjón af gildandi
lögum, reglugerðum og aðalnámskrám. Er það
meðal annars gert með því að skoða fyrirliggjandi
gögn um starfsemi skóla, heimsóknir úttektaraðila
og viðtöl við nemendur, starfsfólk skóla og foreldra.
Ytra mat á grunnskólum er samstarfsverkefni
mennta- og menningarmálaráðuneytis og
Sambands íslenskra sveitarfélaga. Á hverju ári eru
tíu grunnskólar metnir. Ytra mat er grundvallað á
lögum nr. 91/2008 um grunnskóla, gildandi
reglugerðum um mat og eftirlit og þriggja ára
áætlunum mennta- og menningarmálaráðuneytisins
um úttektir á þessu skólastigi.
Í ytra matinu kemur margt mjög jákvætt fram um
skólastarf Reykjahlíðarskóla. Jafnframt koma fram
góðar ábendingar um tækifæri sem blasa við til að
efla faglegt starf skólans til framtíðar. Skýrslan var
kynnt af úttektaraðilum fyrir kennurum Reykjahlíðarskóla, skólaráði, stjórn foreldrafélagsins,
skólanefnd og sveitarstjórn síðasta mánudag.
Skóla- og félagsmálanefnd samþykkti að beina því
til sveitarstjórnar að leitað verði til Tröppu ehf. til að
gera umbótaáætlun fyrir Reykjahlíðarskóla og sjá
um eftirfylgni. Sveitarstjórn samþykkti samhljóða að
fela sveitarstjóra að ganga til viðræðna við Tröppu
ehf. á grundvelli fyrirliggjandi tilboðs og vísar málinu
til gerðar fjárhagsáætlunar í haust.
Skipulag skólastarfs næsta vetur – Vantar
starfsfólk og leiguhúsnæði
Á fundi sveitarstjórnar voru lögð fram minnisblöð
skólastjóra og leikskólastjóra um skipulag
skólastarfs næsta skólaár.
Í minnisblaði skólastjóra Reykjahlíðarskóla kom
fram að gert er ráð fyrir fjölgun nemenda úr 35 í 43,
vikulegur kennslustundafjöldi verði óbreyttur,
kennslustundamagn fyrir allan skólann verði 165
kennslustundir á viku og 10 kennslustundir til
sérkennslu. Samtals 175 kennslustundir á viku.
Áfram verði boðið upp á gjaldfrjálsa frístund að

loknum skóladegi í samstarfi við Mývetning en þar
vantar tvo starfsmenn. Miðað við núverandi
upplýsingar vantar kennara í 1,5 til 2 stöðugildi.
Gert er ráð fyrir stuðningsfulltrúa í 70% starf og
námsráðgjafa í 10% starf. Velferðar- og
menningarmálanefnd samþykkti skipulag
skólastarfs næsta vetur fyrir sitt leyti og hefur
jafnframt áhyggjur af litlu framboði af leiguhúsnæði
fyrir starfsfólk, eins og segir í bókun nefndarinnar.
Í minnisblaði leikskólastjóra kom fram að tveir
starfsmenn hætta eftir sumarfrí í samtals 1,3
stöðugildi auk þess sem leikskólinn er
undirmannaður í dag. Því vantar að manna 2-2,5
stöðugildi næsta vetur. Sjö börn fara upp í
grunnskólann næsta vetur og verða að lágmarki 26
börn í leikskólanum næsta vetur. Velferðar- og
menningarmálanefnd samþykkti skipulag
skólastarfs næsta vetur fyrir sitt leyti.
Stýrihópur skipaður um sundlaugarmál
Á fundi sveitarstjórnar var lögð fram tillaga að
mynda stýrihóp um framtíðaráform sundlaugarmála
þar sem leita á allra leiða til skynsamlegrar
uppbyggingar og reksturs sundlaugar í
Mývatnssveit. Sveitarstjórn samþykkti að tilnefnt
verði í stýrihópinn á næsta fundi og þar verði
jafnframt lagt fram erindisbréf.
Sótt um í verkefni um íbúasamráð
Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
samþykkti í lok síðasta árs að verða við umleitan
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Akureyrarkaupstaðar um 5 millj. kr. styrk til að fara í
íbúasamráðsverkefni með þátttöku nokkurra
sveitarfélaga. Verkefnið snýst um að aðstoða
þátttökusveitarfélögin við að beita þeim
samráðsaðferðum sem kynntar eru í handbók
sambandsins frá 2017: "Íbúasamráð í
sveitarfélögum og þátttaka íbúa". Sveitarfélögin
munu fá stuðning til að undirbúa og framkvæma
samráð í raunverulegum aðstæðum innan síns
sveitarfélags. Hugmyndin er sú að byggja þannig
upp þekkingu og afla reynslu sem nýst getur öðrum
sveitarfélögum í framhaldinu.
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Öll sveitarfélög hafa tækifæri til að sækja um
þátttöku í verkefninu og mun samráðshópur
verkefnisins sjá um að velja þátttökusveitarfélög á
grundvelli umsókna þeirra. Umsóknarfrestur er til
30. apríl n.k.
Sveitarstjórn samþykkti samhljóða að sótt verði um
þátttöku í verkefninu m.a. á grunni ýmissa verkefna
sem framundan eru hjá sveitarfélaginu og krefjast
lýðræðislegrar þátttöku íbúa við ákvörðunartöku.
Umsóknir um úthlutun menningarstyrkja –
Fyrri úthlutun 2019
Í samræmi við reglur um úthlutun menningarstyrkja í
Skútustaðahreppi auglýsir velferðar- og
menningarmálanefnd eftir umsóknum til
menningarstarfs í sveitarfélaginu en þetta er fyrri
úthlutun ársins 2019. Skútustaðahreppur veitir styrki
til einstaklinga, hópa, félagssamtaka, fyrirtækja og
stofnana til almennrar menningarstarfsemi eða
verkefni. Nánari upplýsingar eru á heimasíðu
sveitarfélagsins.
Niðurskurði ráðherra til jöfnunarsjóðs mótmælt
Minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um
áætlað tekjutap vegna áforma um frystingu framlags
ríkisins til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2020 og 2021
var lagt fyrir sveitarstjórn. Samkvæmt útreikningunum er áætlað að framlög úr jöfnunarsjóði vegna
frystingarinnar til Skútustaðahrepps muni lækka um
10,2% árið 2020 og hvorki meira né minna en
20,1% árið 2021. Í tillögu að fjármálaáætlun ríkisins
fyrir árin 2020-2024 er gert ráð fyrir skerðingu á
framlögum til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um 3,3
ma.kr. á næstu tveimur árum.
Sveitarstjórn lýsir yfir miklum vonbrigðum með
áform fjármálaráðherra um að skerða tekjur
jöfnunarsjóðsins. Sveitarstjórn tekur undir bókun
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga um málið
þar sem segir m.a. að ekkert samráð var haft við
sambandið eða sveitarfélög þegar þessi einhliða
ákvörðun var tekin og eru þessi vinnubrögð í algjörri
andstöðu við það góða samstarf sem þróast hefur
milli sambandsins og fjármála- og efnahagsráðuneytisins síðustu ár. Með þessu hefur ráðherra og

ríkisstjórn brugðist trausti sambandsins á mjög
alvarlegan hátt.
Farið í deiliskipulagsvinnu við Skjólbrekku
Sveitarstjórn samþykkti tillögu skipulagsnefndar að
unnið verði deiliskipulag í samráði við
hagsmunaaðila við félagsheimilið Skjólbrekku sem
er innan þéttbýlissvæðis Skútustaða. Ekkert
deiliskipulag er til fyrir svæðið og því er um að ræða
nýtt deiliskipulag sem samræmist gildandi
aðalskipulagi Skútustaðahrepps.
Haft verður gott samráð við landeigendur og aðra
hagsmunaaðila og byrjað á því að gera skipulagslýsingu í samræmi við gr. 5.2 í skipulagsreglugerð
nr. 90/2013 til að tryggja aðkomu almennings og
hagsmunaaðila að skipulagsferlinu á fyrstu stigum
þess, auka gagnsæi, tryggja upplýsingaflæði, skila
markvissari skipulagsvinnu og gefa sveitarstjórn og
þeim sem koma að ferlinu betri yfirsýn allt frá fyrstu
skrefum.
HRÓS DAGSINS…
Fá nemendur Reykjahlíðarskóla sem stóðu sig með
mikilli prýði á tónleikum Tónlistarskóla
Mývatnssveitar í síðustu viku.
Ýmislegt
Að vanda hef ég sótt ýmsa fundi og ráðstefnur að
undanförnu, m.a. með skipulagsnefnd, skóla- og
félagsmálanefnd, Landgræðslunni, forstöðumönnum, Landsneti, Íslandsbanka, Háskólanum á
Akureyri, ráðstefnu um loftsslagsmál, Eflu o.fl.
Ætlunin er að pistill sveitarstjóra birtist tvisvar í
mánuði, í kjölfar sveitarstjórnarfunda. Tilgangurinn
er að efla upplýsingastreymi sveitarstjórnar.
Sveitarstjórapistillinn er sendur út í tölvupósti og
birtur á heimasíðu sveitarfélagsins.
Bestu kveðjur
Þorsteinn Gunnarsson, sveitarstjóri
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