
Sjötti fundur haldinn að Breiðabliki þriðjudaginn 10.  maí 2022  að 
Breiðabliki  kl. 20:00 
 
Mættir: Eggert Kjartansson, Atli Sveinn Svansson,  Gísli Guðmundsson, Halldór Jónsson og 
Herdís Þórðardóttir.  Haraldur Reynisson kom inn á fundinn undir 1 og öðrum lið 
 
Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Oddviti leitaði afbrigða vegna þriggja 
deiliskipulaga.  
 
Dagskrá: 

1. Endurskoðunarskýrsla EM vegna 2021. Haraldur Reynisson fór yfir endurskoðunarskýrsluna 

vegna 2021. Lögð fram til kynningar.  

2. Ársreikningur Eyja og Miklaholtshrepps vegna 2021 seinni umræða. Haraldur Reynisson fór 

yfir ársreikningana.  Rekstrartekjur samkvæmt ársreikningi fyrir A og B hluta námu  134,1 

millj. kr. á árinu en fjárhagsáætlunin fyrir árið gerði ráð fyrir 151,6 millj. kr. Lægri tekjur má 

annars vegar rekja til minni tekna af Breiðabliki, þar sem áhrif Covid-19 koma fram, auk þess 

sem tekjur vegna þjónustu grunnskóla við börn með lögheimili utan sveitarfélagsins reyndust 

mun minni en ráð var fyrir gert. Rekstrargjöld voru 169,6 millj. kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð 

fyrir 163,0 millj. kr.  Frávik frá fjárhagsáætlun má rekja til launa og launatengdra gjalda sem 

voru 6,8 millj. kr. umfram fjárhagsáætlun. Rekstrarniðurstaða ársins var því neikvæð um 39,4 

millj. kr. en fjárhagsáætlunin gerði ráð fyrir 12,8 millj. kr. tapi. Rekstrarniðurstaða 

sveitarfélagsins er því 26,5 millj. kr. lakari en fjárhagsáætlun ársins 2021 gerði ráð fyrir.  

Þegar 9 mánuðir voru liðnir af rekstarárinu 2020 var ljóst að rekstur sveitarfélagins væri að 

þyngjast m.a. vegna minni tekna og aukins launakostnaðar. Farið var í vinnu með 

sérfræðingum við að greina leiðir til úrbóta en það ekki fyrr en haustið 2021 sem þessi vinna 

fór að skila sér í hagræðingu. Fræðslumálin kosta sveitarfélagið 113.000 milj króna árið 2021 

en eftir hagræðingu er áætlun ársins 2022 um 77.000 milj. kr. Gangi samþykkt fjárhagsáætlun 

með viðaukum eftir fyrir árin 2022-2025 eftir þá er gert ráð fyrir því að sveitarfélagið skili 

hagnaði 2023 og nái jákvæðum rekstrarjöfnuði í árslok 2025.  

Handbært fé í lok árs 2021 er 31,5 millj. kr. Var því ekki þörf á lántöku til þess að koma til 

móts við tap ársins 2021. 

Þrátt fyrir tap ársins er staða sveitarfélagsins góð en ljóst að gæta þarf aðhalds í rekstri næstu 

árin. Ársreikningurinn samþykktur samhljóða. 

Haraldur vék af fundi. 

3. Málefni HEM. Oddviti fór yfir stöðuna og það sem unnið hefur verið að undanfarið. 

4. Hreinsunarátak í sumar / gámar. Stefnt að því að gámar verði í sveitarfélaginu seinnihluta 

júnímánaðar, nánari útfærsla verður kynnt síðar.  

5. Bréf dagsett 5. Maí 2022 og varðar viðauka við fjárhagsáætlanir til samræmis við núgildandi 

reglur og lög sem sent var til allra sveitarfélaga. Lagt fram til kynningar. 

6. Tölvupóstur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga með upplýsingum um fyrirkomulag 

sveitarstjórnarskólans sem opnað verður fyrir að loknum kosningum 16 maí næstkomandi. 

Lagt fram til kynningar. 



7. Breyting á deiliskipulagi vegna Stórakróks. Lögð fram að nýju tillaga að breytingu að 

deiliskipulagi fyrir Stórakrók dagsett 12.10.2020.  

Sveitarstjórn samþykkir að veita skipulagsfulltrúa heimild til minniháttar breytinga á 

deiliskipulaginu og að því loknu að auglýsa tillöguna að nýju í samræmi við 1. mgr 43. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. 

8. Nýtt deiliskipulag fyrir Miðhraun 2. Lagðar fram að nýju tvær tillögur að deiliskipulagi fyrir 

Miðhraun 2. Annarsvegar er um að ræða tillögu fyrir frístundahús og þjónustuhús (dags. 

15.3.2020) og hinsvegar baðlón (dags 19.03.2019 og 15.03.2019).  

Sveitarstjórn samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að gera minniháttar breytingar á skipulaginu 

og að því loknu að auglýsa að nýju sameinaða tillögu í samræmi við 1. mgr 41. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010. 

9. Nýtt deiliskipulag fyrir íbúðarbyggð og hesthús við Laugargerðisskóla. Lögð fram að nýju 

tillaga að deiliskipulagi fyrir íbúðarbyggð við Laugargerðisskóla dagsett 12.06.2020. 

Sveitarstjórn samþykkir að veita skipulagsfulltrúa heimild til minniháttar breytinga á 

deiliskipulaginu og að auglýsa tillöguna að nýju í samræmi við 1. mgr 41. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010. 

 

 

Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt,  fundi slitið kl. 22.08 

 

 

Herdís Þórðardóttir ( sign )       
Halldór Jónsson ( sign )        
Gísli Guðmundsson ( sign )  
Atli Sveinn Svansson ( sign ) 
Eggert Kjartansson ( sign ) 
 


