Félags- og skólaþjón
s
nusta A- Hún
H

Fu
undarge
erð
Miðviku
kudaginn 266. nóvemberr 2014 var hhaldinn fund
dur í stjórn Félags- og skólaþjónustu AHún kl. 16.00 á skrrifstofu sveiitarfélagsinss Skagastraandar.
Á fundiinn voru mæ
ætt: Jón Gísslason, Valggarður Hilm
marsson, Hallldór G. Ólaafsson, Vign
nir
Sveinssson, Auður H.
H Sigurðarrdóttir og M
Magnús B. Jó
ónsson.
um.
Formaðður stjórnar,, Jón Gíslason, setti funndinn og stjórnaði honu
1. Fjárhagsáæ
ætlun 2015
5 (seinni um
mræða)
t
að fjárhagsáætluun 2015 til seinni
s
umræ
æðu sem stjóórn hafði áð
ður
Fyrir fuundinum lá tillaga
fjallað uum á fundi 18. nóvemb
ber. Stjórnarrmenn yfirffóru áætlunina og ræddu
du einstaka liði.
l
Valgarðður lagði til að tekjur Sæborgar veegna „dagvisstargjalda“ verði hækkkaður úr 45
milljónuum í 50 millljónir í áætllun og „enddurgreiðslurr sveitarfélaga“ verði læ
ækkaður úr 14,5
milljónuum í 9,5 miilljónir. Tillagan var boorin upp og samþykkt samhljóða.
s
Með þeeirri breytinggu er gert rááð fyrir að hheildarframllög aðildarssveitarfélagaa nemi sam
mtals
74.738 þús. Skiptiing framlaga sveitarfélaaganna millli málaflokk
ka og verkeffna er að veegna
almennrrar félagsþjónustu verð
ði samtals 449.903 þús. til
t skólaþjón
nustu 11.3118 þús. til
dreifnám
ms 4.017 þúús. og til öld
drunarmála 9.500 þús. Áætluð rek
kstrarniðursttaða aðalsjó
óðs er
jákvæð um 1.316 þús.
þ en niðu
urstaða eignnasjóðs neikvæð um 1.5
568 þús. og rekstur Sæb
borgar
neikvæðður um 4.0999 þús. Heilldarniðurstaaða rekstrar er áætluð neikvæð
n
um
m 4.351 þús. Í
sjóðstreeymisyfirlitii kemur fram
m að veltufé
fé frá rekstrii samstæðu er áætlað jáákvætt um 7.214
7
þús. Fjáárfestingar eru
e áætlaðarr 10 milljónnir. Að teknu
u tilliti til fjjárfestinga oog fjármögn
nunar er
gert ráðð fyrir að haandbært fé verði
v
neikvæ
ætt um 697 þús.
þ í árslok
k.
Formaðður lagði fraam svohljóð
ðandi tillöguu:
Stjórn F
Félags- og skólaþjónus
s
tu A-Hún fe
felur framkv
væmdastjóraa að boða svveitarstjórniir
aðildarssveitarfélaga á sameiginlegan fundd í upphafi árs
á 2015. Á þeim fundii verði meðal
annars rrætt um málefni aldrað
ðra í A-Hún..
Tillagann var samþyykkt samhljóða.
Fjárhaggsáætlun varr borin upp og samþykkkt samhljóð
ða.
2. Fjármál veegna kostna
aðar við Hn
nitbjörg
Fyrir vooru tekin fjáármál vegnaa utanhússfrrágangs við Hnitbjörg skv.
s skýrsluu
framkvæ
æmdastjóraa 14. okt. 20
014. Á fundii stjórnar 18
8. nóvemberr sl. var fresstað afgreið
ðslu á
hvernigg farið skuli með kostnaað vegna ló ðafrágangs við Hnitbjö
örg. Samkvæ
æmt fyrirlig
ggjandi
gögnum
m er áætlað að mismunu
ur fjármögnnunar með lántökum og
g heildarkosstnaðar að
meðtölddum lóðafráágangi sem féll til sl. suumar sé um 4,5 milljón
nir króna.
Formaðður lagði fraam svohljóð
ðandi bókunn:
„Það err með öllu óviðunandi
ó
að
a þeir samnningar vegn
na framkvæmda sem stjtjórn Félags- og
skólaþjóónustu A-H
Hún samþyk
kkir, standistt ekki. Því hefði
h
verið réttast
r
að uppplýsa stjórn strax
þegar vviðbótarkosttnaður var farin
fa að hlaððast upp. Þaað er von míín að slík fra
ramúrkeyrsla á
verksam
mningi og fjjárhagsáætlu
un endurtakki sig ekki.““
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Félags- og skólaþjón
s
nusta A- Hún
H
Stjórn rræddi máliðð og komst að
a þeirri niððurstöðu að heppilegra sé að sá koostnaður verrði
færður á fjárhagsárri 2014. Sam
mþykkt að ssenda aðildaarsveitarfélö
ögum reikniing fyrir
kostnaððinum á árinnu skv. skip
ptingu kostnnaðar vegna öldrunarmáála.
3. Skipun í sttarfshóp um
m almennin
ngssamgöngur í A-Hú
ún
Stjórn ttók fyrir skippun tveggjaa manna í sttarfshóp um
m almenning
gssamgönguur. Þessir tveeir
fulltrúarr hafi það hlutverk
h
að starfa
s
með rráðgjafa að endurmati á hvernig err háttað og hver
h
sé
þörf á aalmenningsssamgöngum
m í A-Hún.
Halldórr G. Ólafssoon og Þorleiifur Ingvars son voru sk
kipaðir í starrfshópinn.
4. Önnur máál
Valgarðður og Auðuur fóru yfir stöðu á fjárrmálum veg
gna málefna fatlaðs fólkks þar sem unnið
u
er
að úttekkt á málinu með aðstoð
ð ráðgjafa. E
Ef ekki verð
ða beytingarr á fjárhagsllegum forseendum
málaflookkisins á sttarfssvæði Róta
R bs. er ffyrirséður fjárskortur til málaflokkksins.
Fleirra ekki tekiðð fyrir, fund
di slitið kl 18.00
1

Jón Gíslason,

Halld
dór G. Ólafs
fsson,

Vigniir Sveinsson
n,

Valgaarður Hilmaarsson,

Magnnús B. Jónsson
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