
Tillögur til breytinga á 
samþykktum



Breytingin felst í að taka út sveitarfélög sem ekki eru lengur til.

1. grein – Heiti, aðild og varnarþing
Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, 
skammastafað SSNE, eru landshlutasamtök sveitarfélaga á 
Norðurlandi eystra og er rekiná grundvelli ákvæða 97. gr. laga nr. 
138/2011 um sveitarfélög.

Rétt til aðildar að SSNE eiga sveitarfélög á starfssvæði 
landshlutasamtakanna, þ.e. á Norðurlandi eystra- frá Fjallabyggð að 
vestan að Langanesbyggð að austan, að báðum sveitarfélögum 
meðtöldum. Sveitarfélögin eru:
Akureyrarbær Hörgársveit Svalbarðsstrandarhreppur
Dalvíkurbyggð        Langanesbyggð       Tjörneshreppur
Eyjafjarðarsveit      Norðurþing Þingeyjarsveit
Fjallabyggð Skútustaðahreppur
Grýtubakkahreppur Svalbarðhreppur

Verði breyting á sveitarfélagamörkum með sameiningu 
sveitarfélaga, halda hin sameinuðu sveitarfélög aðild að SSNE án 
sérstaks uppgjörs eða meðhöndlunar svo sem um úrsögn væri að 
ræða.

Lögheimili og varnarþing SSNE er á Húsavík.

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, 
skammastafað SSNE, eru landshlutasamtök sveitarfélaga á 
Norðurlandi eystra og er rekiná grundvelli ákvæða 97. gr. laga nr. 
138/2011 um sveitarfélög.

Rétt til aðildar að SSNE eiga sveitarfélög á starfssvæði 
landshlutasamtakanna, þ.e. á Norðurlandi eystra- frá Fjallabyggð að 
vestan að Langanesbyggð að austan, að báðum sveitarfélögum 
meðtöldum. Sveitarfélögin eru:
Akureyrarbær Hörgársveit Svalbarðsstrandarhreppur
Dalvíkurbyggð        Langanesbyggð       Tjörneshreppur
Eyjafjarðarsveit      Norðurþing Þingeyjarsveit
Fjallabyggð Grýtubakkahreppur

Verði breyting á sveitarfélagamörkum með sameiningu 
sveitarfélaga, halda hin sameinuðu sveitarfélög aðild að SSNE án 
sérstaks uppgjörs eða meðhöndlunar svo sem um úrsögn væri að 
ræða.

Lögheimili og varnarþing SSNE er á Húsavík.

Var Yrði



Breytingin felst í tímafyrirvara á boðun þinga og að nóg sé að auglýsa á sannanlega opinberan hátt, 
ekki endilega í fjölmiðlum.

7. grein – Boðun þinga

Stjórn boðar þingfulltrúa til þinga með a.m.k. fjögurra vikna fyrirvara. Stjórn 
skal frá einum tíma til annars velja þingstaði sem breiðast á starfssvæði SSNE. 
Stjórn sendir framkvæmdastjórum sveitarfélaga og þingfulltrúum tilkynningu 
um þingstað, tíma, dagskrá, tillögur og önnur þinggögn. Tilkynningu skal senda 
með rafrænum hætti.

Stjórn skal ennfremur auglýsa þing í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum og er 
heimilt að boða sérstaklega fulltrúa með málfrelsis- og tillögurétt skv. 2. mgr. 
4.gr. svo og aðra aðila sem tengjast málefnum og starfi SSNE með öðrum hætti.

Tillögur og ályktanir annarra en stjórnar skulu hafa borist stjórn eigi síðar en 2 
vikum fyrir þing.

Endanleg dagskrá og tillögur skulu sendar skv. 1. mgr. eigi síðar en 10 dögum 
fyrir þing.

Þing eru lögmæt ef löglega er til þeirra boðað og a.m.k. 2/3 kjörinna fulltrúa 
eru mættir

Var Yrði

Stjórn boðar þingfulltrúa til þinga með a.m.k. fjögurra vikna fyrirvara. Stjórn 

skal frá einum tíma til annars velja þingstaði sem breiðast á starfssvæði SSNE. 

Stjórn sendir framkvæmdastjórum sveitarfélaga og þingfulltrúum tilkynningu 

um þingstað, tíma og dagskrá. Endanlega dagskrá, tillögur og önnur þinggögn 

stjórnar skal senda til þingfulltrúa með minnst 10 daga fyrirvara. Tilkynningu 

skal senda með rafrænum hætti.

Stjórn skal ennfremur auglýsa þing með sannarlega opinberum hætti. Heimilt 

að boða sérstaklega fulltrúa með málfrelsis- og tillögurétt skv. 2. mgr. 4.gr. svo 

og aðra aðila sem tengjast málefnum og starfi SSNE með öðrum hætti.

Tillögur og ályktanir annarra en stjórnar skulu hafa borist stjórn eigi síðar en 2 

vikum fyrir þing.

Endanleg dagskrá og tillögur skulu sendar skv. 1. mgr. eigi síðar en 10 dögum 

fyrir þing.

Þing eru lögmæt ef löglega er til þeirra boðað og a.m.k. 2/3 kjörinna fulltrúa 

eru mættir



Breyting á þessari grein færi eftir því hvort skipan úthlutunarnefndar og fagráð færist til stjórnar eða ekki.
Ef hún færist ekki yrði það áfram 5. og 6. liður en við 5. lið þyrfti að bætast – ef við á.

8. grein – Dagskrá ársþings

Ársþing skal haldið eigi síðar en 30. apríl ár hvert.

Á ársþingi skulu eftirfarandi mál tekin fyrir til afgreiðslu:

1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár

2. Ársreikningur og skýrsla endurskoðanda

3. Tillaga stjórnar um stefnu og framtíðarmarkmið

a. Endurmat og eftirfylgni sóknaráætlunar Norðurlands eystra

b. Áherslumál og forgagnsröðun verkefna

c. Áherslur fagráða

4. Tillaga stjórnar um fjárhagsáætlun fyrir næsta ár

5. Tillaga stjórnar um úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs Norðurlands eystra

6. Tillögur stjórnar um skipan í fagráð – ef við á

7. Tillaga stjórnar um greiðslu þóknana til stjórnar, úthlutunarnefndar og fagráða

8. Tillögur stjórnar um skipan í undirnefndir stjórnar - ef við á

9. Kosning endurskoðanda

10. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin

Var Yrði

Ársþing skal haldið eigi síðar en 30. apríl ár hvert.

Á ársþingi skulu eftirfarandi mál tekin fyrir til afgreiðslu:

1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár

2. Ársreikningur og skýrsla endurskoðanda

3. Tillaga stjórnar um stefnu og framtíðarmarkmið

a. Endurmat og eftirfylgni sóknaráætlunar Norðurlands eystra

b. Áherslumál og forgagnsröðun verkefna

c. Áherslur fagráða

4. Tillaga stjórnar um fjárhagsáætlun fyrir næsta ár

5. Tillaga stjórnar um greiðslu þóknana til stjórnar, úthlutunarnefndar og fagráða

6. Tillögur stjórnar um skipan í undirnefndir stjórnar - ef við á

7. Kosning endurskoðanda

8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin



Lagt til að í stað tveggja aukaþinga verði eitt haustþing. Aðrar orðalagsbreytingar eru í samræmi við þessar breytingar. 

9. grein – Aukaþing

Stjórn skal boða þingfulltrúa til a.m.k. tveggja reglulegra aukaþinga, eigi síðar en 30. 
september og 30. desember ár hvert. Starfsáætlun fyrir næsta ár skal lögð fram á 
aukaþingi í september.

Aukaþing í september skal vera vettvangur til að taka á dagskrá málefni sem þörf er talin á 
að fjalla um hverju sinni meðal þingfulltrúa SSNE, sveitarfélaga og annarra hagaðila, vinna 
hópastarf og/eða annað samstarf en dagskrá er ekki skilyrt að öðru leyti.

Á aukaþingi í desember skulu eftirtalin mál tekin á dagskrá:

1. Skýrslur um framvindu starfs- og fjárhagsáætlunar.

a. Stjórn SSNE
b. Úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs sóknaráætlunar Norðurlands eystra
c. Fagráð
d. Undirnefndir – ef við á

2. Starfsáætlun næsta árs
3. Tillögur um breytingar á fjárhagsáætlun. 
4. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin

Stjórn getur ennfremur boðað til frekari aukaþinga telji hún þess þörf. Þá skal stjórn boða 
aukaþing ef a.m.k. þriðjungur aðildarsveitarfélaga krefst þess, í síðasta lagi innan 2 vikna 
frá því að henni barst slík krafa.

Aukaþing skal halda með rafrænum hætti í gegnum fjarfundabúnað, enda sé tryggt að 
almenningur og aðilar með málfrelsis- og tillögurétt hafi viðeigandi aðgang að fundinum. 
Heimilt er að halda aukaþing í staðarfundi sé talin þörf á. Þess skal skýrt getið í fundarboði 
skv. 7. gr. hvort um rafrænt þing í gegnum fjarfundarbúnað eða staðarfund er að ræða.

Var Yrði
Stjórn skal boða þingfulltrúa til haustsþings, eigi síðar en 30. október ár hvert. 
Starfsáætlun fyrir næsta ár skal lögð fram á haustþingi. 

Haustþing skal vera vettvangur til að taka á dagskrá málefni sem þörf er talin á að fjalla 
um hverju sinni meðal þingfulltrúa SSNE, sveitarfélaga og annarra hagaðila, og/eða annað 
samstarf.

Á haustþingi skal taka eftirtalin mál á dagskrá:
1. Skýrslur um framvindu starfs- og fjárhagsáætlunar:

a. Stjórn SSNE
b. Úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs sóknaráætlunar Norðurlands eystra
c. Fagráð SSNE
d. Undirnefndir – ef við á

2. Starfsáætlun næsta árs
3. Tillögur um breytingar á fjárhagsáætlun. 
4. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin

Stjórn getur ennfremur boðað til frekari aukaþinga telji hún þess þörf. Þá skal stjórn boða 
aukaþing ef a.m.k. þriðjungur aðildarsveitarfélaga krefst þess, í síðasta lagi innan 2 vikna 
frá því að henni barst slík krafa.

Aukaþing skal halda með rafrænum hætti í gegnum fjarfundarbúnað, enda sé tryggt að 
almenningur og aðilar með málfrelsis- og tillögurétt hafi viðeigandi aðgang að fundinum. 
Heimilt er að halda aukaþing í staðarfundi sé talin þörf á. Þess skal skýrt getið í fundarboði 
skv. 7. gr. hvort um rafrænt þing í gegnum fjarfundarbúnað eða staðarfund er að ræða.



…

10. grein – Fundarstjórn

Fundargerð skal lesin upp í lok þings og samþykkt af þingfulltrúum og skal 

fundarstjóri undirrita hana ásamt ritara. Slík fundargerð skal skoðast sem 

sönnun þess sem gerst hefur á þinginu. Fundarstjóri getur óskað heimildar 

þingfulltrúa til að ganga frá fundargerð ásamt ritara að loknu þingi, og birt hana 

þingfulltrúum og aflað undirskrifta þeirra við fyrsta tækifæri, enda hreyfi 

enginn þingfulltrúa mótmælum við því.

Var Yrði
Rita skal fundargerð og skal birta hana opinberlega innan fjögurra vikna frá 
þingi. 



Tilvísun í 19. grein var röng.

11. grein – Kosningar

Á þingum ræður einn fulltrúi einu atkvæði og ræður afl atkvæða úrslitum allra 

mála, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum þessum. Ef tillaga fær 

jafnmörg atkvæði, með og móti, telst hún fallin.

Eftirfarandi tillögur þurfa samþykki a.m.k. ¾ þingfulltrúa:

• Umsókn nýs sveitarfélags um aðild að SSNE skv. 1. gr.

• Tillaga um breytingu á markmiðum og hlutverki SSNE skv. 2. gr.

• Breyting á skipan þingfulltrúa skv. 5. gr.

• Breyting á skipan í stjórn skv. 12. gr.

• Tillaga um stefnu og framtíðarmarkmið sem samþykkt skal á ársþingi skv. 

8. gr.

• Árgjöld sveitarfélaga skv. 2. mgr. 19 . gr.

Var Yrði
Á þingum ræður einn fulltrúi einu atkvæði og ræður afl atkvæða úrslitum allra 

mála, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum þessum. Ef tillaga fær 

jafnmörg atkvæði, með og móti, telst hún fallin.

Eftirfarandi tillögur þurfa samþykki a.m.k. ¾ þingfulltrúa:

• Umsókn nýs sveitarfélags um aðild að SSNE skv. 1. gr.

• Tillaga um breytingu á markmiðum og hlutverki SSNE skv. 2. gr.

• Breyting á skipan þingfulltrúa skv. 5. gr.

• Breyting á skipan í stjórn skv. 12. gr.

• Tillaga um stefnu og framtíðarmarkmið sem samþykkt skal á ársþingi skv. 

8. gr.

• Árgjöld sveitarfélaga skv. 2. mgr. 20 . gr.



Breyting á fjölda í stjórn. 

12. grein – Stjórn

Stjórn SSNE skipa 7 menn og jafn margir til vara. Sveitarstjórnir skulu skipa aðalmenn 
og jafn marga varamenn samkvæmt eftirfarandi:
• 2 frá Akureyri

• 1 frá Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð

• 1 frá Hörgársveit, Eyjafjarðarsveit og Svalbarðsstrandarhreppi

• 1 frá Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppi og Grýtubakkahreppi

• 1 frá Norðurþingi og Tjörneshreppi

• 1 frá Langanesbyggð og Svalbarðshreppi

Kjörgengir eru kjörnir sveitarstjórnarmenn, varamenn og framkvæmdastjórar 
aðildarsveitarfélaga. Sveitarstjórnum er skylt að vinna saman við skipan 
stjórnarmanna til að tryggja að gætt sé að sem jöfnustum hlut kynja í stjórn.
Stjórnarmenn skulu skipaðir til fjögurra ára, í upphafi hvers nýs kjörtímabils 

sveitarstjórnar. Sveitarstjórnir skulu tilkynna framkvæmdastjóra við fyrsta hentugleika 

um skipan aðal- og varamanna í stjórn, en þó eigi síðar en 8 vikum eftir að 

sveitarstjórnarkosningar hafa farið fram og annast framkvæmdastjóri tilkynningu til 

sveitarstjórna um endanlega skipan stjórnar. Sveitarstjórnum sem skipa einn fulltrúa 

er þó heimilt að tilnefna fulltrúa sína til skemmri tíma en 4 ára, í þeim tilgangi að 

skipta stjórnarsæti milli þeirra innbyrðis innan kjörtímabils. Tilkynningar um slíka 

skipan skulu gerðar með sama hætti og um skipan í stjórn í kjölfar 

sveitarstjórnarkosninga.

Var Yrði

Stjórn SSNE skipa 11 fulltrúar. Hvert sveitarfélag á einn fulltrúa í stjórn, nema 
Akureyrarbær sem skipar tvo. Skipa skal sérstakan varafulltrúa fyrir hvern aðalmann í 
stjórn. Stjórn skal skipuð til fjögurra ára, í upphafi hvers nýs kjörtímabils 
sveitarstjórnar.

Kjörgengir eru kjörnir sveitarstjórnarmenn, varamenn og framkvæmdastjórar 
aðildarsveitarfélaga. Sveitarstjórnum er skylt að vinna saman við skipan 
stjórnarmanna til að tryggja að gætt sé að sem jöfnustum hlut kynja í stjórn.

Sveitarstjórnir skulu tilkynna framkvæmdastjóra við fyrsta hentugleika um skipan 
aðal- og varafulltrúa í stjórn, en þó eigi síðar en 8 vikum eftir að 
sveitarstjórnarkosningar hafa farið fram og annast framkvæmdastjóri tilkynningu til 
sveitarstjórna um endanlega skipan stjórnar. 

Ef breytingar verða á fjölda sveitarfélaga innan SSNE þannig að fjöldi stjórnarmanna 
verður jafn, skal atkvæði formanns hafa tvöfalt vægi.



Breyting um að ef atkvæði falli jöfn þá ráði atkvæði formanns úrslitum.

13. grein – Skipting starfa og starfshættir

Akureyrarbær skipar formann stjórnar en stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Stjórn fundar svo oft sem þurfa þykir en þó eigi sjaldnar en 6 sinnum á hverju 
almanaksári. Formaður boðar fundi stjórnar og stjórnarmenn geta einnig krafist 
stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri.

Stjórn er ályktunarbær ef meirihluti stjórnar mætir á fund en mikilvæga ákvörðun má 
þó ekki taka nema allir stjórnarmenn hafi átt þess kost á að fjalla um málið, sé þess 
nokkur kostur. Afl atkvæða ræður úrslitum á fundum stjórnar og haldin skal 
fundargerð.

Stjórnarmönnum skal heimilt að taka þátt í stjórnarfundum í gegnum fjarfundabúnað, 
óski þeir þess.

Stjórn skal setja sér nánari verklagsreglur þar sem m.a. skal fjallað um hlutverk 
formanns, undirbúning, boðun og framkvæmd stjórnarfunda, dagskrá, ályktunarhæfi, 
vanhæfi, fundargerðir, upplýsingagjöf og samskipti við starfsmenn.

Var Yrði

Akureyrarbær skipar formann stjórnar en stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum. 

Stjórn fundar svo oft sem þurfa þykir en þó eigi sjaldnar en 6 sinnum á hverju 
almanaksári. Formaður boðar fundi stjórnar og stjórnarmenn geta einnig krafist 
stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri.

Stjórn er ályktunarbær ef meirihluti stjórnar mætir á fund en mikilvæga ákvörðun má 
þó ekki taka nema allir stjórnarmenn hafi átt þess kost á að fjalla um málið, sé þess 
nokkur kostur. Afl atkvæða ræður úrslitum á fundum stjórnar, en falli atkvæði jafnt á 
stjórnarfundum ræður atkvæði formanns úrslitum. Haldin skal fundargerð.

Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir í fjarfundi. 

Stjórn skal setja sér nánari verklagsreglur þar sem m.a. skal fjallað um hlutverk 
formanns, undirbúning, boðun og framkvæmd stjórnarfunda, dagskrá, ályktunarhæfi, 
vanhæfi, fundargerðir, upplýsingagjöf og samskipti við starfsmenn.



Lagt er til að stjórn skipi uppbyggingarnefnd að fengnum tillögum frá sveitarstjórnum. 
Jafnframt skipi fagráðin fulltrúa úr sínum röðum í stað þess að það sé sjálfkrafa formaður. 

15. grein – Úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs

Ársþing SSNE skipar, samkvæmt tillögu stjórnar, þrjá fulltrúa í úthlutunarnefnd 

uppbyggingarsjóðs til tveggja ára, þar af einn sem formann úthlutunarnefndar, 

og þrjá varamenn. Í úthlutunarnefnd sitja jafnframt formenn þeirra fagráða 

sem skipuð eru skv. 1. mgr. 16. gr. Gæta skal að jöfnustum hlut kynja við skipan 

úthlutunarnefndar.

Var Yrði

Stjórn SSNE skipar, eftir tillögum frá sveitarstjórnum, þrjá aðalfulltrúa og þrjá 
varafulltrúa í úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs til tveggja ára. Þar af einn sem 
formann úthlutunarnefndar. Í úthlutunarnefnd sitja jafnframt fulltrúar þeirra fagráða 
sem skipuð eru skv. 1. mgr. 16. gr. Fagráðin skulu jafnframt skipa varafulltrúa í 
úthlutunarnefnd úr hverju ráði. Gæta skal að sem jöfnustum hlut kynja við skipan 
úthlutunarnefndar. 



Lagt er til að taka út hlutverk fagráða hvað varðar umfjöllun um tillögur stjórnar til ársfundar og sömuleiðis að umsögn þeirra 
snúist einvörðungu um starfsáætlun, ekki fjárhagsáætlun SSNE. Einnig er lögð til breyting varðandi skipan og hún verði af stjórn.

16. grein – Fagráð

Hlutverk fagráða eru m.a. eftirfarandi:
Tillögugerð til stjórnar  og umsögn um tillögur stjórnar til ársfundar um:

a. Stefnu- og framtíðarmarkmið SSNE á sviði viðkomandi fagráðs

b. Starfs- og fjárhagsáætlun SSNE

Önnur verkefni samkvæmt tillögu stjórnar

Fulltrúar í fagráðum eru skipaðir af ársþingi samkvæmt tillögu stjórnar, til tveggja ára í 
senn. Við skipan fagráða skal tryggð sem breiðust aðkoma sveitarstjórna, stofnana, 
atvinnulífs, menningarlífs, fræðasamfélags og annarra haghafa í landshlutanum. Gæta 
skal lýðræðis-, búsetu-, aldurs- og kynjasjónarmiða.

Stjórn SSNE semur starfsreglur fyrir einstök fagráð sem staðfestar skulu af þingfundi, 
þar sem m.a. skal nánar kveðið á um:
Tilgang og hlutverk viðkomandi fagráðs
Hæfi og óhæði fulltrúa í fagráði
Hámarks skipunartíma
Hlutverk formanns
Undirbúning, boðun, dagskrá og framkvæmd funda
Ályktunarhæfi
Vanhæfi
Fundargerðir
Upplýsingagjöf til stjórnar og/eða þinga SSNE

Samskipti við starfsmenn og stjórnarmenn SSNE

Fagráð skulu semja starfsáætlanir sínar fyrir komandi starfsár þar sem kveðið skal á 
um dag- og tímasetningar reglulegra funda og dagskrá þeirra. Starfsáætlanir fagráða 
skulu samþykktar af stjórn SSNE.

Var Yrði
Hlutverk fagráða eru m.a. eftirfarandi:
Tillögugerð til stjórnar og þinga um:

a. Stefnu- og framtíðarmarkmið SSNE á sviði viðkomandi fagráðs

b. Starfsáætlun SSNE

Önnur verkefni samkvæmt tillögu stjórnar

Fulltrúar í fagráðum eru skipaðir af stjórn, til tveggja ára í senn. Við skipan fagráða skal 
tryggð sem breiðust aðkoma sveitarstjórna, stofnana, atvinnulífs, menningarlífs, 
fræðasamfélags og annarra haghafa í landshlutanum. Gæta skal lýðræðis-, búsetu-, 
aldurs- og kynjasjónarmiða.

Stjórn SSNE semur starfsreglur fyrir einstök fagráð sem staðfestar skulu af þingfundi, 
þar sem m.a. skal nánar kveðið á um:
Tilgang og hlutverk viðkomandi fagráðs
Hæfi og óhæði fulltrúa í fagráði
Hámarks skipunartíma
Hlutverk formanns
Undirbúning, boðun, dagskrá og framkvæmd funda
Ályktunarhæfi
Vanhæfi
Fundargerðir
Upplýsingagjöf til stjórnar og/eða þinga SSNE

Samskipti við starfsmenn og stjórnarmenn SSNE

Fagráð skulu semja starfsáætlanir sínar fyrir komandi starfsár þar sem kveðið skal á 
um dag- og tímasetningar reglulegra funda og dagskrá þeirra. Starfsáætlanir fagráða 
skulu samþykktar af stjórn SSNE.



Breyta þarf fyrstu málsgreininni þannig að hún sé í samræmi við ábyrgð sveitarfélaganna sem kveðið er á um í tengslum við 
úrsögn sveitarfélaga og slit félagsins. 

20. grein – Árgjöld og fjárhagsáætlun

SSNE hefur sjálfstæðan fjárhag og ber eitt ábyrgð á skuldbindingum sínum.

Árgjöld til SSNE eru ákveðin á ársfundi sem framlag sveitarfélaganna í 
fjárhagsáætlun ár hvert. Framlag sveitarfélaga skal innt af hendi í formi árgjalds 
og skal skipt milli þeirra eftir íbúatölu miðað við 1. janúar. Stjórnin ákveður 
fjölda gjalddaga og skulu dráttarvextir reiknast af vanskilum.

Stjórn er óheimilt að stofna til annarra útgjalda en ákveðin eru í fjárhagsáætlun 
sem samþykkt hefur verið á þingi. Stjórn er þó heimilt að stofna til útgjalda 
sem nema allt að 5% umfram samþykkta fjárhagsáætlun. Þá er stjórn heimilt í 
undantekningartilvikum að færa framlög milli einstakra liða í fjárhagsáætlun, 
sem nemur allt að 5% af heildarútgjöldum.

Ef stjórn telur fyrirséð er að útgjöld fari umfram 5% af samþykktum útgjöldum 
skv. fjárhagsáætlun ber henni að kalla saman aukaþing án tafar og leggja fram 
tillögu að endurskoðaðri starfs- og fjárhagsáætlun til samþykktar.

Ef hagnaður verður af rekstri SSNE skal færa hann yfir á næsta reikningsár. Ef 
tap verður af rekstri SSNE skal það greitt úr sjóðum SSNE eða fært á næsta 
reikningsár. Stjórn gerir tillögu hverju sinni til ársfundar um ráðstöfun 
rekstrarniðurstöðu reikningsársins.

Var Yrði
SSNE hefur sjálfstæðan fjárhag og ber eitt ábyrgð á skuldbindingum sínum, sbr. 
þó 23. grein komi til slita félagsins.

Árgjöld til SSNE eru ákveðin á ársþingi sem framlag sveitarfélaganna í 
fjárhagsáætlun ár hvert. Framlag sveitarfélaga skal innt af hendi í formi árgjalds 
og skal skipt milli þeirra eftir íbúatölu miðað við 1. janúar. Stjórnin ákveður 
fjölda gjalddaga og skulu dráttarvextir reiknast af vanskilum.

Stjórn er óheimilt að stofna til annarra útgjalda en ákveðin eru í fjárhagsáætlun 
sem samþykkt hefur verið á þingi. Stjórn er þó heimilt að stofna til útgjalda 
sem nema allt að 5% umfram samþykkta fjárhagsáætlun. Þá er stjórn heimilt í 
undantekningartilvikum að færa framlög milli einstakra liða í fjárhagsáætlun, 
sem nemur allt að 5% af heildarútgjöldum.

Ef stjórn telur fyrirséð er að útgjöld fari umfram 5% af samþykktum útgjöldum 
skv. fjárhagsáætlun ber henni að kalla saman aukaþing án tafar og leggja fram 
tillögu að endurskoðaðri starfs- og fjárhagsáætlun til samþykktar.

Ef hagnaður verður af rekstri SSNE skal færa hann yfir á næsta reikningsár. Ef 
tap verður af rekstri SSNE skal það greitt úr sjóðum SSNE eða fært á næsta 
reikningsár. Stjórn gerir tillögu hverju sinni til ársþings um ráðstöfun 
rekstrarniðurstöðu reikningsársins.
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