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DAGSKRÁ:
1. Fundarsetning
2. Erindi frá Guðrúnu Brynleifsdóttur f.h. Mývatnsstofu, ósk um endurskoðun á
þjónustusamningi
3. Erindi frá Laufeyju Sigurðardóttur f.h. Músík í Mývatnssveit
4. Erindi frá sýslumanni, ósk um umsögn um endurnýjun á rekstrarleyfi til handa
Pétri Snæbjörnssyni vegna Hótels Reykjahlíðar
5. Hitaveituframkvæmdir 2014
6. Ársreikningur 2013, fyrri umræða
7. Gjaldtaka á ferðamannastöðum
8. Leikskólastjóri
9. Fundargerð Skólanefndar dags. 31. mars

Til kynningar:
Fundargerð stjórnar Sorpsamlags Þingeyinga dags 11. mars
Fundargerð samráðsnefndar um sorpmál dags. 24. febrúar
Fundargerð stjórnar Sambands ísl. sveitarf. dags. 21. Mars
Fundargerð samráðsnefndar um sorpmál dags. 24. mars

Mættir: Dagbjört Bjarnadóttir, Böðvar Pétursson, Karl Emil Sveinsson, Eyrún Björnsdóttir,
Friðrik K. Jakobsson. Sveitarstjóri ritaði fundargerð.

1. Fundarsetning
Oddviti setti fund og óskaði eftir að máli 9 yrði bætt á dagskrána.
Samþykkt samhljóða.
2. Erindi frá Guðrúnu Brynleifsdóttur f.h. Mývatnsstofu, ósk um endurskoðun á
þjónustusamningi
Óskað er eftir endurnýjun og endurskoðun á samningi sveitarfélagsins og
Mývatnsstofu.
Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og felur sveitarstjóra að kalla til fundar með
Guðrúnu.
3. Erindi frá Laufeyju Sigurðardóttur f.h. Músík í Mývatnssveit
Óskað er eftir fjárstuðningi sveitarfélagsins við tvenna tónleika í Mývatnssveit annars
vegar á skírdag og hins vegar á föstudaginn langa. Jafnframt kemur fram að bryddað
verði uppá þeirri nýbreytni að sýndir verða skúlptúrar eftir Svövu Björnsdóttur, í
Skjólbrekku á meðan á hátíðinni stendur
Félags- og menningamálanefnd samþykkti erindið með tölvupósti.
Sveitarstjórn samþykkir að styrkja verkefnið um kr. 70. þús.
4. Erindi frá sýslumanni, ósk um umsögn um endurnýjun á rekstrarleyfi til handa
Pétri Snæbjörnssyni vegna Hótels Reykjahlíðar
Með bréfi er óskað umsagnar sveitarstjórnar á endurnýjuðu rekstrarleyfi til sölu
gistingar og veitingu veitinga í Hótel Reykjahlíð. Gististaður, flokkur V.
Sveitarstjórn samþykkir erindið fyrir sitt leiti.
5. Hitaveituframkvæmdir 2014
Búið er að bjóða út efniskaup vegna framkvæmda við endurnýjun á hitaveitulögn í
Grímstaði, sbr. útboðsgögn 2012-2014. Sveitarstjórn samþykkir að gera
viðaukasamning um jarðvinnu vegna framkvæmdanna við Jón Inga Hinriksson, sem
byggir á tilboðstölum frá útboði 2012, uppreiknað miðaða við verðlag og vísitölu.
6. Ársreikningur 2013, fyrri umræða
Arnar Árnarson endurskoðandi frá KPMG fór yfir ársreikninginn.
Eftir umræður var ársreikningnum vísað til síðari umræðu.
7. Gjaldtaka á ferðamannastöðum
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps tekur undir ályktanir Mývatnsstofu frá 31. mars og
Markaðsstofu Norðurlands frá 2. apríl. þar sem líst er yfir áhyggjum af fyrirhugaðri,
ótímabærri gjaldtöku á ferðamannastöðum í Skútustaðhreppi.

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps harmar að Landeigendur Reykjahlíðar hyggist rukka
aðgangseyri af gestum sveitarinnar án þess að aukin uppbygging hafi átt sér stað eða
þjónusta veitt. Það að einstök náttúrusvæði verði lokuð almenningi á háannatíma án
greiðslu, eftir áratuga athugasemdalausa notkun, er ekki ásættanlegt fyrirkomulag og
mun skaða ímynd sveitarfélagsins til framtíðar.
Sjálfsagt er að Landeigendur Reykjahlíðar setji upp ferðaþjónustu og taki þóknun
fyrir veitta þjónustu, þegar lagt hefur verið í uppbyggingu á svæðinu og þjónustan
veitt.
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps hvetur Landeigendur Reykjahlíðar til að fresta
fyrirhugaðri gjaldtöku við Dettifoss, Hveri og Leirhnjúk þar sem verið er að vinna að
lausn þessara mála á landsvísu.
Guðrún María vék af fundi undir þessum lið.
8. Leikskólastjóri
Skútustaðahreppur auglýsti starf leikskólastjóra laust til umsóknar. Tvær umsóknir
bárust en hvorugur aðili hefur tilskilin réttindi sem leikskólakennari.
Sveitarstjórn samþykkir að semja við núverandi leikskólastjóra um áframhaldandi
stjórnunarstarf en samþykkir að fela sveitarstjóra að ráða í stöðu deildarstjóra í
samræmi við umræður á fundinum.
9. Fundargerð Skólanefndar dags. 31. mars
Í örðum lið fundargerðarinnar er farið yfir skólaárið 2014-2015 bæði hvað grunn- og
tónlistarskóla varðar. Nefndin leggur til að umsóknir í tónlistarskólann næsta haust
liggi fyrir, fyrir skólalok nú í vor, með því móti er hægt að finna viðeigandi lausnir á
kennslufyrirkomulagi með góðum fyrirvara.
Skólastjóri fór yfir skóladagatal og kennslufyrirkomulag. Eins og staðan er í dag
verður engin nemandi í 1. bekk næsta vetur og heildarnemendafjöldi áætlaður 28
börn. Núverandi stuðningsfulltrúi hættir sökum aldurs og leggur skólastjóri til að ekki
verði ráðið í þá stöðu heldur verði samið við kennara um að taka stuðninginn að sér.
Þá er lögð áhersla á að ákveðið verði í vor fyrirkomulag skólaaksturs næsta vetur og
að þess verði gætt að lengja ekki viðveru barna í skólabílnum sem lengst eiga að
sækja. Skólanefnd gerir ekki athugsemdir við fyrirlagt skóladagatal skólaárið 20142015.
Í öðrum lið er einnig komið inn á framkvæmd Heilsueflandi skóla.
Í þriðja lið er tekin fyrir skólastefna allra skólanna þ.e. Leikskólans Yls,
Reykjahlíðarskóla og Tónlistarskóla Mývatnssveitar, og hún lögð fyrir sveitarstjórn til
samþykktar.
Sveitarstjórn samþykkir annan og þriðja lið fundgerðarinnar.

Fleira ekki gert.
Fundi slitið.
Dagbjört Bjarnadóttir,
Böðvar Pétursson,
Karl Emil Sveinsson,
Eyrún Björnsdóttir,
Friðrik K. Jakobsson.

