
 
 
 
 
 

 
43. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga  
og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra     

Fundargerð      
 
Fundur haldinn miðvikudaginn 2. nóvember 2022 á Teams og hófst fundurinn kl. 14.00.  
 
Fundinn sátu: Lára Halldóra Eiríksdóttir, formaður, Hilda Jana Gísladóttir, Soffía Gísladóttir, 
Sigurður Þór Guðmundsson, Þórunn Sif Harðardóttir, Þröstur Friðfinnsson, og Albertína 
Friðbjörg Elíasdóttir framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Helgi Einarsson boðaði forföll. 
 

 
1. Aukaþing SSNE 2. desember næstkomandi 

Farið yfir drög að dagskrá Aukaþings SSNE sem haldið verður rafrænt 2. desember 
næstkomandi.  
Stjórn samþykkir framlögð drög að dagskrá og felur framkvæmdastjóra að ganga frá 
boðun þingsins.  
 

2. 9 mánaða fjárhagsuppgjör  
Lagt fram 9 mánaða fjárhagsuppgjör. Rögnvaldur Guðmundsson fjármálastjóri kemur 
inn á fundinn undir þessum lið. 
Stjórn þakkar fyrir kynninguna.  
 
Hilda Jana Gísladóttir kom til fundar kl. 14.20. 
 

3. Samstarfssamningur Heilbrigðiseftirlit NE 
Lögð fram drög að uppfærðum samstarfssamningi sveitarfélaganna sem standa að 
Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra, en kominn var tími á að uppfæra hann í 
samræmi við breytta sveitarfélagaskipan og tilkomu SSNE. Gamla samninginn má sjá 
hér.  
Stjórn felur framkvæmdastjóra að senda drög að uppfærðum samningi á viðkomandi 
sveitarfélög til samþykktar.  
 

4. Skipan fulltrúa í minjaráð 
Skipa þarf nýja fulltrúa í minjaráð Norðurlands eystra. Fráfarandi aðalfulltrúi SSNE í 
ráðinu er Steinunn María Sveinsdóttir og til vara Sigurður G. Böðvarsson.   
Stjórn samþykkir að skipa Soffíu Gísladóttur sem aðalfulltrúa SSNE í minjaráði og Knút 
Emil Jónasson sem varafulltrúa. Stjórn þakkar Steinunni Maríu og Sigurði fyrir vel unnin 
störf.  

 
5. Áhersluverkefni 2023 

Málinu frestað til næsta fundar. 

https://www.ssne.is/is/malaflokkar/sveitarstjornarmal/thing-ssne
https://www.hne.is/static/files/HNE/Samningar/eything-samstarfssamningur-um-skipan-heilbrigdisnefndar.pdf


 
6. Erindi frá Fjölsmiðjunni 

Rætt um erindi frá Fjölsmiðjunni á Akureyri um að SSNE skipi fulltrúa í stjórn 
Fjölsmiðjunnar.  
Stjórn þakkar fyrir erindið og samþykkir að skipa aðalmann í stjórn á næsta aðalfundi 
Fjölsmiðjunnar.  
 

7. Frá nefndasviði og samráðsgátt 
a. Beiðni um umsögn um frumvarp til laga um fjárlög 2023. 

Umsögn SSNE var samþykkt í tölvupósti 11. október s.l. Formaður og 
framkvæmdastjóri SSNE fylgdu umsögninni eftir á fundi fjárlaganefndar að 
morgni 2. nóvember. Stjórn staðfestir umsögnina. 
 

b. Beiðni um umsögn um frumvarp til laga um breytingu á kosningalögum, nr. 
112/2021 (jöfnun atkvæðavægis). 
Lagt fram til kynningar. 
 

c. Beiðni um umsögn um breytingu á skipulagslögum, nr. 123/2010 (uppbygging 
innviða). 
Lagt fram til kynningar. 

 
d. Beiðni um umsögn um tillögu til þingsályktunar um úttekt á tryggingavernd í 

kjölfar náttúruhamfara, 231. mál. 
Lagt fram til kynningar.  

 
Þórunn Sif Harðardóttir vék af fundi kl. 15.00. 
 

8. Efni til kynningar 
a. Reglur um úthlutun innviðaráðherra á framlögum sem veitt eru á grundvelli 

stefnumótandi byggðaáætlunar 2022-2036. 
b. Þinggerð og ályktanir 67. Fjórðungsþings Vestfirðinga að hausti. 
c. Minnisblað landshlutasamtaka sveitarfélaga á landsbyggðinni vegna 

byggðaþróunar og atvinnuráðgjafar. 
Stjórn felur framkvæmdastjóra að senda minnisblaðið á sveitarfélög innan 
starfssvæðisins til upplýsinga.  

d. Ályktun SSA frá haustþingi 2022. 
e. Fundargerð 913. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
f. Fundargerð stjórnar Markaðsstofu Norðurlands 10. október 2022. 
g. Fundargerð stjórnar Markaðsstofu Norðurlands 28. september 2022. 
h. Fundargerð stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál frá 3. október 2022. 
i. Fundargerð 84. fundar stjórnar SSNV. 
j. Fundargerð 587. fundar stjórnar SASS.  
k. Fundargerð 85. fundar stjórnar SSNV. 
l. Fundargerð 914. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
m. Fundargerð 20. fundar byggðamálaráðs 
n. Fundargerð 21. fundar byggðamálaráðs 

 

https://www.althingi.is/altext/pdf/153/s/0001.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/153/153-116.pdf
https://www.althingi.is/altext/153/s/0014.html
https://www.althingi.is/altext/153/s/0014.html
https://www.althingi.is/altext/pdf/153/s/0144.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/153/s/0144.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/153/s/0232.pdf
https://www.althingi.is/altext/pdf/153/s/0232.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reglur%20um%20%C3%BAthlutun%20framlaga%20%C3%BAr%20bygg%C3%B0a%C3%A1%C3%A6tlun.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Reglur%20um%20%C3%BAthlutun%20framlaga%20%C3%BAr%20bygg%C3%B0a%C3%A1%C3%A6tlun.pdf
https://www.vestfirdir.is/static/files/Sveitarstjornarmal/FV/Fjordungsthing/67thing/Haust/thinggerd-67.-fjordungsthing-ad-hausti.pdf
https://www.vestfirdir.is/static/files/Sveitarstjornarmal/FV/Fjordungsthing/67thing/Haust/alyktanir-67.-fjordungsthings-ad-hausti-samthykktar-1-.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/153/153-2.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/153/153-2.pdf
https://austurbru.is/wp-content/uploads/2022/09/A%CC%81lyktun_SSA_Haustthing_2022.pdf
https://gagnagatt.samband.is/meetingsearch/DisplayMeeting.aspx?id=z4_T7Z3ox0OSttxbid3oxQ1&text=
https://www.northiceland.is/static/files/PDF/Fundargerdir/2022/stjornarfundur-mn-10.10.2022.pdf
https://www.northiceland.is/static/files/PDF/Fundargerdir/2022/stjornarfundur-mn-28.09.2022.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Sveitarstjornar--og-byggdamal/Fundargerdir-styrihops-um-soknaraAetlanir/Fundarger%c3%b0%2084.%20fundar%20(4.%20okt%c3%b3ber%202022).pdf
https://www.ssnv.is/is/moya/news/category/2/fundargerd-84-fundar-stjornar-ssnv-11-oktober-2022
https://www.sass.is/587-fundur-stjornar-sass/
https://www.ssnv.is/is/moya/news/category/2/fundargerd-85-fundar-stjornar-ssnv-13-oktober-2022
https://gagnagatt.samband.is/meetingsearch/DisplayMeeting.aspx?id=dWAcrPAOskGo76tSHNf8MA1&text=
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Sveitarstjornar--og-byggdamal/Fundargerdir-byggdamalarads/Fundarger%c3%b0%2020.%20fundar%20(1.%20september%202022).pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Sveitarstjornar--og-byggdamal/Fundargerdir-byggdamalarads/Fundarger%c3%b0%2021.%20fundar%20(6.%20okt%c3%b3ber%202022).pdf


 
9. Fundargerðir úthlutunarnefndar og fagráða 

a. Fundargerð úthlutunarnefndar frá 6. október 2022. 
Lögð fram til kynningar. 

 
10. Önnur mál 

a. Munnleg skýrsla framkvæmdastjóra 
Framkvæmdastjóri gerði munnlega grein fyrir þeim helstu verkefnum sem hafa 
verið í gangi frá síðasta stjórnarfundi.  
 

b. Úthlutunarhátíð Uppbyggingarsjóðs 
Rætt um úthlutunarhátíð Uppbyggingarsjóðs sem mun fara fram í byrjun 
næsta ár. Stjórn felur framkvæmdastjóra að taka saman minnisblað um þá 
kosti sem eru í boði.  

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15.50. 
 

https://www.ssne.is/is/fundargerdir/uthlutunarnefnd/1-fundur-uthlutunarnefndar

