
FRÉTTABRÉF
FRÁ SVEITARSTJÓRN

Fyrri umræða um fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar
2023-2026 fór fram á 362. fundi sveitarstjórnar. Linda
Björk Pálsdóttir, sveitarstjóri, fór yfir og kynnti
forsendur fjárhagsáætlunarinnar og samþykkti
sveitarstjórn eftirfarandi álagningu gjalda á árinu 2023:
Álagning útsvars verði 13,69% 
Álagning fasteignaskatts verði:
A-skattflokkur 0,36% af fasteignamati. 
B-skattflokkur 1,32% af fasteignamati. 
C-skattflokkur 1,65% af fasteignamati.
Nánar verður fjallað um fjárhagsáætlun
Hvalfjarðarsveitar 2023-2026 í næsta fréttabréfi.

Á 362. fundi sveitarstjórnar komu inn tvö erindi frá
Akraneskaupstað sem samþykkt var að vísa áfram til
umfjöllunar í Mannvirkja- og framkvæmdanefnd og
Umhverfis-, skipulags-, náttúruverndar- og
landbúnaðarnefnd.. Um er að ræða annarsvegar beiðni
um færslu sveitarfélagamarka (breytt lögsögumörk)
vegna tiltekins landsskika í landi Akrakots og hinsvegar 
beiðni um viðræður um kaup eða makaskipti á landi af
Hvalfjarðarsveit.

Á 363. fundi sveitarstjórnar var samþykkt að uppfæra
samþykkt um meðhöndlun úrgangs og gjaldskrá fyrir
úrgangshirðu og urðun úrgangs í Hvalfjarðasveit í
samræmi við markmið lagabreytinga sem flestar koma
til framkvæmda þann 1. janúar nk. Á sama fundi var
einnig samþykkt að gerður yrði samningur við
hestamannafélagið Dreyra, að fjárhæð kr. 4.000.000 á
ári, um viðhald og gerð reiðvega í Hvalfjarðarsveit á
árunum 2023 - 2027.

Sveitarstjórn samþykkti jafnframt á fundi sínum nr. 363
viðhaldsáætlun 2023-2026 að viðbættum kostnaði við
framkvæmd vegna aðgengis fatlaðra í Miðgarði, að
fjárhæð kr. 5.436.084. Verkefnastjóra framkvæmda og
eigna var einnig falið að vinna sambærilega úttekt fyrir
Hlaðir.

Ýmis önnur mál, sem ekki er getið hér, hafa einnig verið
tekin fyrir ásamt fundargerðum nefnda og
afgreiðslumálum  frá þeim og hvetjum við  því
áhugasama að skoða fundargerðir og upptökur sem
finna má hér og á heimasíðu Hvalfjarðarsveitar.
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SVEITARSTJÓRNARFUNDIR
Frá síðasta fréttabréfi hafa farið fram fimm fundir
sveitarstjórnar. Á 359. fundi sveitarstjórnar samþykkti
sveitarstjórn að Hvalfjarðarsveit yrði aðili að
sameiginlegu umdæmisráði barnaverndar með öðrum
sveitarfélögum á landsbyggðinni.

Í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar
Hvalfjarðarsveitar 2023-2026 var skatttekjuáætlun
2023 lögð fram til kynningar á fundi númer 359 og á
fundi númer 361 var árshlutareikningur
Hvalfjarðarsveitar janúar-ágúst 2022 lagður fram til
kynningar.

Sveitarstjórn samþykkti á 361. fundi að skipaður yrði
stýrihópur til gerðar frístundastefnu Hvalfjarðarsveitar.
Hópurinn skal gæta þess að haft sé samráð við fulltrúa
úr grunnskóla, leikskóla, nemendaráði, ungmennaráði
og fulltrúa eldri borgara, við gerð stefnunnar.
Jafnframt skal gætt að hagsmunum fatlaðs fólks og
fólks af erlendum uppruna.
Búið er að skipa í hópinn og voru eftirfarandi aðilar
tilnefndir: Fræðslunefnd tilnefndi Elínu Ósk
Gunnarsdóttur, Fjölskyldu- og frístundanefnd tilnefndi
Marie Greve Rasmussen og sveitarstjórn tilnefndi
Andreu Ýr Arnarsdóttur. Starfsmaður stýrihóps er Ása
Líndal Hinriksdóttir, frístunda- og menningarfulltrúi.
Stýrihópurinn kom saman til fundar þann 17.
nóvember síðastliðinn, þar sem Elín Ósk Gunnarsdóttir
var kosin formaður.

Drónamynd af útivistarsvæðinu í Melahverfi
27. október 2022

https://www.hvalfjardarsveit.is/is/stjornsysla/fundargerdir-og-skyrslur/allar-fundargerdir/sveitarstjorn
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FASTANEFNDIR

Fræðslunefnd: Inga María Sigurðardóttir (varaformaður), Elín 
Ósk Gunnarsdóttir (ritari), Dagný Hauksdóttir (formaður),
Guðlaug Ásmundsdóttir og Berglind Jóhannesdóttir

Í Fræðslunefnd eiga sæti fimm fulltrúar sem
sveitarstjórn kýs til fjögurra ára. Auk nefndarinnar á
sveitarstjóri eða staðgengill hans rétt á að sitja fundi
nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. Þá eiga
skólastjórar leik- og grunnskóla, fulltrúar kennara,
fulltrúar almennra starfsmanna úr leik-og
grunnskólanum ásamt fulltrúum úr foreldrafélagi leik-
og grunnskólans rétt á að sitja fundi fræðslunefndar
með málfrelsi og tillögurétt þegar málefni viðkomandi
stofnana eru til umræðu.

Ása Líndal Hinriksdóttir, frístunda- og 
menningarfulltrúi er starfsmaður nefndarinnar.
fristund@hvalfjardarsveit.is

Að gera tillögur til sveitarstjórnar um stefnu, markmið og
úrbætur í málaflokkum sem undir nefndina heyra.  
Að vera sveitarstjórn að öðru leyti til ráðgjafar í málaflokkum
sem falla undir verksvið nefndarinnar.  
Að hafa eftirlit með stofnunum sem heyra undir nefndina og
fylgjast með því að þær vinni að settum markmiðum í
samræmi við lög, reglugerðir, kjarasamninga, samþykktir og
stefnu sveitarstjórnar og veiti góða þjónustu.  
Að veita sveitarstjórn umsögn um ráðningu skólastjóra
grunnskóla og leikskóla.  
Að fara yfir tillögur forstöðumanna að fjárhagsáætlun hvers árs
hvað varðar þá liði sem falla undir verksvið nefndarinnar svo
og starfsáætlun hvers árs.  
Að fylgjast með og fjalla um málefni er snerta sí- og
endurmenntun

Hlutverk nefndarinnar er eftirfarandi:  

Erindisbréf fyrir fræðslunefnd Hvalfjarðarsveitar, má
nálgast hér.

Sveitarstjórn  og fastanefndir  hafa  fengið ýmsar
kynningar síðustu vikur, setið fjölda funda og mætt á
ýmsa viðburði.  Má  þar nefna  kynningu  frá
Hitaveitufélagi Hvalfjarðar og kynningu frá Landsneti 
í tengslum við Holtavörðuheiðarlínu 1. Forsvarsmenn
verkefnisins Vestanátt óskuðu einnig eftir að halda
kynningu fyrir sveitarstjórn sem var haldin um miðjan
september. Dagana 13.-14. október fór fram
fjármálaráðstefna sveitarfélaga sem nokkrir starfsmenn 
sveitarfélagsins sóttu ásamt sveitarstjóra og oddvita.
Þann 26. október tóku allir aðalfulltrúar sveitarstjórnar  
ásamt  sveitarstjóra,  þátt í fundi á vegum
innviðaráðuneytisins og landshlutasamtakanna undir
yfirskriftinni Vörðum leiðina saman þar sem
kastljósinu var beint að stefnumótun í málaflokkum
ráðuneytisins.

Fulltrúar frá bæjarstjórn Akraneskaupstaðar ásamt
bæjarstjóra héldu kynningu fyrir sveitarstjórnarfulltrúa
og nefndarmenn vegna þeirra tveggja erindi sem getið
var hér framar.

Sveitarstjórnafulltrúar og starfsfólk sveitarfélagsins
fjölmenntu einnig í heimsókn til Íslenska
gámafélagsins en fyrirtækið sér um úrgangshirðu í
sveitarfélaginu.

Ýmsir fundir hafa einnig farið fram, þar á meðal með
sviðsstjórum Umhverfisstofnunar, þar sem ákveðið var
að reglulegir fundir yrðu settir með 6 mánaða millibili
til að stuðla að góðri samvinnu, samtali og
upplýsingaflæði milli stofunarinnar og sveitarfélagsins.  
Fulltrúafundur Fjölbrautaskólans á Akranesi fór
jafnframt fram sem og fundur sveitarfélaganna á
Vesturlandi með   þingmönnum norðvesturkjördæmis.
Ýmsir fundir í samstarfsnefndum hafa einnig farið
fram, þar á meðal hjá Samtökum sveitarfélaga á
Vesturlandi, Faxaflóahöfnum, Höfða og fleiri.

KYNNINGAR, FUNDIR OG 
VIÐBURÐIR

Heimsókn  í starfstöðvar Íslenska gámafélagsins.

https://www.hvalfjardarsveit.is/static/files/Reglur/Erindisbref-nefnda/2021-erindisbref-fraedslunefndar-.pdf
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HAUSTÞING SSV
Þann 21. og 22. september sl. var tveggja daga
haustþing Sambands sveitarfélaga á Vesturlandi
(SSV) haldið í Stykkishólmi. Þar fór m.a. fram starf
í vinnuhópum um ályktanir sem fulltrúar
sveitarfélaga innan starfssvæðis SSV höfðu unnið
að á TEAMS fundum á dögunum fyrir haustþingið.
Hóparnir voru fjárhags- og starfsáætlun SSV,
samgöngumál og innviðir, opinber þjónusta og
menning og atvinnu- og umhverfismál. 
Ályktanir haustþings SSV 2022 er hægt að nálgast
hér og inn á heimasíðunni www.ssv.is

Seinni daginn á haustþinginu fóru fram annarsvegar
pallborðsumræður og hinsvegar afgreiðsla áætlana og
ályktana frá haustþingi SSV. Pallborðsumræðurnar
snérust um samskipti ríkis og sveitarfélaga.  Stjórnandi
pallborðs var Hlédís Sveinsdóttir og einn af
þátttakendum í pallborði var Haraldur Benediktsson,
alþingismaður Norðvesturkjördæmis  og  sjöundi
varamaður  sveitarstjórnar  Hvalfjarðarsveitar.  Með
Haraldi í pallborði voru Unnur Valborg Hilmarsdóttir,
sveitarstjóri Húnaþingi vestra, Karl Björnsson
framkvæmdarstjóri Sambands  íslenskra  sveitarfélaga  
og Guðveig Eyglóardóttir formaður SSV.

Andrea Ýr og Elín Ósk, sveitarstjórnarfulltrúar 
Hvalfjarðarsveitar og Linda Björk, sveitarstjóri, á 
Haustþingi SSV. Elín er einnig í stjórn SSV. 

Pallborðsumræður 22. september 2022
Þátttakendur, talið frá vinstri: Guðveig, Karl, Haraldur, 
Unnur Vilborg og Hlédís, stjórnandi pallborðs.

LANDSÞING SÍS
Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga (SÍS)
fór fram á Akureyri dagana 28. til 30. september
undir yfirskriftinni Grunnur að góðu samfélagi.
Fulltrúar  Hvalfjarðarsveitar  á landsþinginu  voru
Andrea  Ýr Arnarsdóttir og  Linda  Björk
Pálsdóttir,  sveitarstjóri.
Eftir setningu og formlega dagskrá miðvikudaginn
28. september og að morgni 29. september tóku
umræðuhópar til starfa en þar var stefna Sambands
íslenskra  sveitarfélaga  til næstu  fjögurra  ára
mörkuð. Á föstudag var ný stjórn kjörin og Heiða
Björg Hilmisdóttir tók formlega við
formannsembætti af Aldísi Hafsteinsdóttur. Í ræðu
sinni fjallaði Heiða Björg m.a. um sameiningu
sveitarfélaga og sagði hún eftirfarandi:

"Mín skoðun er sú að það sé fullreynt að
sambandið beiti sér fyrir því að lög verð sett
um lágmarksíbúafjölda sveitarfélaga. Við
erum hér á vettvangi umræðna og mér finnst
mikilvægt að öll sveitarfélög, stór og smá, geti
upplifað Samband íslenskra sveitarfélaga sem
sitt samband." 

-Heiða Björg Hilmisdóttir

Heiða Björg fór einnig yfir kjör sveitarstjórnarfólks
og nefndi hún að árið 2021 hafi verið gerð könnun
meðal sveitarstjórnarfólks sem sýndi svart á hvítu
hve mikið áreiti, neikvætt umtal og jafnvel ofbeldi
fylgir því að starfa í sveitarstjórnum. Yfir
helmingur kjörinna fulltrúa sögðust hafa orðið fyrir
áreiti eða neikvæðu  umtali vegna   starfa   sinna
fyrir sveitarfélagið.

Í aðgerðaáætlun gildandi stefnumótunar stjórnvalda
í málefnum sveitarfélaga er sett fram markmið um
að bæta starfsaðstæður kjörinna fulltrúa í
sveitarstjórn í því skyni að vinna gegn mikilli
endurnýjun í þeirra hópi. Haustið 2021 skipaði
Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðherra
sveitarstjórnarmála, verkefnisstjórn um
starfsaðstæður kjörinna fulltrúa. Verkefnisstjórnin
hefur nú skilað greiningu sinni og tillögum til
úrbóta, sem sjá má hér.

https://ssv.is/
http://www.ssv.is/
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=3288


Nýr hnappur er kominn á heimasíðu sveitarfélagsins,
ábendingarhnappur, þar sem íbúum, landeigendum,
frístundahúsaeigendum og öðrum hagsmunaaðilum gefst
kostur á að senda inn ábendingu til sveitarstjórnar eða
sveitarfélagsins. Ábending getur varðað hvað sem er,
þjónustu, úrbætur, hrós eða annað sem viðkomandi vill
koma á framfæri.

Sveitarstjórn hvetur aðila til að skoða og eftir atvikum
nýta þennan nýja möguleika.
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Sveitarstjórn vill minna á að hægt er að bóka fund með
oddvita  með því  að  hafa samband  við  skrifstofu
Hvalfjarðarsveitar eða hafa samband í gegnum
tölvupóstfangið andrea@hvalfjardarsveit.is

Sveitarstjórn vill hrósa sérstaklega foreldrum leik- og
grunnskólabarna í sveitarfélaginu í þessu fréttabréfi.
Ástæða þess er að sveitarstjórn var upplýst um að met
aðsókn hafi verið í að taka þátt í störfum foreldrafélags
leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar. Jákvæð þróun í
rétta átt - vel gert foreldrar.

Sveitarstjórn vill enda þetta fréttabréf með því að þakka
fyrir góðar móttökur á fyrsta fréttabréfinu og óskar
sveitarstjórn öllum velfarnaðar í leik og starfi á
vetrarmánuðum.

Bestu kveðjur,
sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar

ANNAÐ

FÉLAGSMIÐSTÖÐIN 301

FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA

AFHJÚPUN SÖGUSKILTIS
Sunnudaginn 20. nóvember sl. fór fram afhjúpun
söguskiltis við Hvalfjarðarveg í Hvalfirði neðan við
braggahverfið á Miðsandi. Þetta er fjórða söguskiltið sem
sett er upp í sveitarfélaginu af tíu fyrirhuguðum. Linda
Björk Pálsdóttir, sveitarstjóri, flutti ávarp og að því loknu
afhjúpaði Gísli Einarsson, fréttamaður, söguskiltið. Að
afhjúpun lokinni var farið að Hernámssetrinu  að Hlöðum.
Þar tók Guðjón Sigmundsson, staðarhaldari, á móti
gestum og Gísli afhjúpaði þar annað verk, þrívíddarverk
af braggahverfinu á Miðsandi. Heiðmar Eyjólfsson flutti
nokkur lög og boðið var uppá kaffi og kleinur.

Íbúar sveitarfélagsins, sem og aðrir, eru hvattir til þess að
skoða þau söguskilti sem upp eru komin en þau eru við
Hallgrímskirkju í Saurbæ, félagsheimilið Miðgarð,
Leirárkirkju og á Miðsandi.  

Fjölbreytt félagsstarf aldraðra, fyrir 60 ára og
eldri, er stafrækt í Hvalfjarðarsveit. Þar má t.d.
nefna sundleikfimi í Heiðarborg og opið hús í
félagsheimilinu Miðgarði. Hægt er að horfa á
frábæra umfjöllun um starfið í þessu góða viðtali í
þættinum Að vestan á N4 með því að ýta   hér.
Þar er tekið viðtal við Sigrúnu Sólmundardóttur
og Ingibjörgu Eyju Erlingsdóttur sem hafa
umsjón með opnu húsi í Miðgarði og Kristínu
Marísdóttur frá Kirkjubóli.
 

Félagslífið í félagsmiðstöðinni hefur verið líflegt í
vetur og mikið um að vera. Starfsmenn
Félagsmiðstöðvarinnar 301 eru Ástdís Birta
Björgvinsdóttir og Guðlaug Sara Gunnarsdóttir.

Í byrjun  nóvember mánaðar  var haldið  stórt
Hrekkjavökuball þar  sem  grunnskólunum  á
Akranesi var boðin þátttaka. Það var rífandi
stemmning og mikið dansað.

ÁBENDINGARHNAPPUR

"...við tökum vel á móti öllum" 
-Sigrún Sólmundardóttir

Myndir frá fjölbreyttu félagsstarfi aldraðra

Halloween ball í Heiðarskóla.

https://www.hvalfjardarsveit.is/is/stjornsysla/hvalfjardarsveit/senda-abendingu
mailto:andrea@hvalfjardarsveit.is
https://www.youtube.com/watch?v=MQ6_0wPd6-Q
https://www.youtube.com/watch?v=MQ6_0wPd6-Q

