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Tillögur  
Skuldir sveitarfélagsins 

1.    SKULDIR B-HLUTA STOFNANA VIÐ AÐALSJÓÐ 

Lagt er til að kannað  verði hversu raunhæfar kröfur aðalsjóðs á B-hluta stofnanir 
eru.  Þær kröfur, sem ekki eru taldar innheimtanlegar, verði afskrifaðar. 
 
Kanna skal hversu raunhæfar kröfur aðalsjóðs á B-hluta stofnanir eru.  Þær kröfur, sem 
ekki eru taldar innheimtanlegar, verði afskrifaðar. Niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
31.12.2013. 

 

2.    REKSTUR B-HLUTA STOFNANA VERÐI GERÐUR SJÁLFBÆR 

Lagt er til að lögð verði áhersla á að gera rekstur allra B-hluta stofnana sjálfbæran. 

Rekstur allra B-hluta stofnana skal vera sjálfbær. 

 

3.    LANGTÍMASKULDIR 

Lagt er til að kanna hvort hægt sé að endurfjármagna eldri lán með hagstæðari 
kjörum. 

Kanna skal hvort hægt sé að endurfjármagna eldri lán með hagstæðari kjörum. 

 

Fjárheimild samkvæmt fjárhagsáætlun 
4.     FJÁRHEIMILDIR SAMKVÆMT FJÁRHAGSÁÆTLUN 

Lagt er til að lögð verði áhersla á það við forstöðumenn að óheimilt er  skv. 
sveitarstjórnarlögum að fara fram úr fjárheimildum skv. fjárhagsáætlun. 
 
Lögð er áhersla á það við forstöðumenn að óheimilt er  skv. sveitarstjórnarlögum að fara 
fram úr fjárheimildum skv. fjárhagsáætlun. 
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5.    GREIÐSLUÁÆTLUN 

Lagt er til að gerð verði greiðsluáætlun fyrir hvern mánuð og hvern útgjaldalið.  
Launum í hverjum mánuði hjá hverri stofnun verði skipt niður á starfsmenn.  Þetta 
verði gert strax og fjárhagsáætlun liggur fyrir.  Síðan verði rauntölur hvers mánaðar 
bornar saman við áætlun mánaðarins. 
 
Gera skal greiðsluáætlun fyrir hvern mánuð og hvern útgjaldalið.  Launum í hverjum 
mánuði hjá hverri stofnun verði skipt niður á starfsmenn.  Þetta verði gert strax og 
fjárhagsáætlun liggur fyrir.  Síðan verði rauntölur hvers mánaðar bornar saman við 
áætlun mánaðarins. 

 

6.    SAMÞYKKT REIKNINGA UMFRAM FJÁRHEIMILD 

Lagt er til að taka upp  það fyrirkomulag að ekki sé hægt að samþykkja reikninga 
vélrænt umfram fjárheimild skv. greiðsluáætlun.  Einnig verði sett hámark á þá 
reikninga sem forstöðumenn mega samþykkja án vitneskju bæjarstjóra og/eða 
fjármálastjóra. 
 
Ekki skal stofna til útgjalda umfram fjárheimild skv. greiðsluáætlun.  Einnig skal sett 
hámark á þá reikninga sem forstöðumenn mega samþykkja án vitneskju bæjarstjóra 
og/eða fjármálastjóra. 
 

7.    REGLULEGIR FUNDIR 

Lagt er til að bæjarstjóri og fjármálastjóri eigi reglulega fundi með 
forstöðumönnum, þar sem farið er yfir rauntölur í rekstri og þær bornar saman við 
áætlun.  Virðist sem svo að kostnaður sé að fara fram úr áætlun verði tekin ákvörðun 
um hvernig brugðist verði við því.  Jafnframt verði haldnir fundir með 
starfsmönnum um fjárhagsáætlun og ársreikning sveitarfélagsins ár hvert. 
 
Bæjarstjóri og fjármálastjóri skulu halda reglulega fundi með forstöðumönnum, þar sem 
farið er yfir rauntölur í rekstri og þær bornar saman við áætlun.  Virðist sem svo að 
kostnaður sé að fara fram úr áætlun skal tekin ákvörðun um hvernig brugðist verði við 
því.  Jafnframt verði haldnir fundir með starfsmönnum um fjárhagsáætlun og 
ársreikning sveitarfélagsins ár hvert. Mánaðarleg uppgjör fyrir næst liðinn mánuð, liggi 
fyrir eigi síðar en 10. hvers mánaðar 
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Tekjur 

8.    FASTEIGNASKATTUR 

Lagt er til að skoðað verði að hækka fasteignaskatt. 

Álagning gjalda skal tekin til endurskoðunar við gerð fjárhagsáætlunar ár hvert. 

 

9.    LÓÐARLEIGA 

Lagt er til að taka til athugunar  að hækka lóðarleigu  bæði vegna íbúðarlóða og 
vegna atvinnuhúsnæðis. 

Álagning gjalda skal tekin til endurskoðunar við gerð fjárhagsáætlunar ár hvert. 

 

Laun 

10.   LAUN Í VEIKINDUM  

Lagt er til að áætlað verði fyrir launum vegna langvarandi veikinda á sérstökum 
bókhaldslykli undir málaflokknum sameiginlegum kostnaði hjá sveitarfélaginu.  
Jafnframt þurfi forstöðumenn að sækja um framlag af þessum lykli til bæjarráðs 
komi upp langvarandi veikindi. 
 

Áætla skal fyrir launum vegna langvarandi veikinda á sérstökum bókhaldslykli undir 
málaflokknum sameiginlegur kostnaður hjá sveitarfélaginu.  Jafnframt skulu 
forstöðumenn sækja um framlag af þessum lykli til bæjarráðs komi upp langvarandi 
veikindi.  Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir 
eigi síðar en 1. ágúst 2013. 
 

 

11.  YFIRVINNA 

Lagt til að sett verði á yfirvinnubann.  Yfirvinna verði eingöngu heimiluð í algjörum 
undantekningar tilfellum. Sé yfirvinna nauðsynleg þurfi samþykki annað hvort 
bæjarstjóra eða fjármálastjóra í hvert skipti.  Jafnframt verði samið þannig um fasta 
yfirtíð að hún nái yfir alla yfirvinnu og óþægindi utan vinnutíma. 
 

Sett skal á yfirvinnubann.  Yfirvinna skal eingöngu heimiluð í algjörum undantekningar 
tilfellum. Sé yfirvinna nauðsynleg þarf samþykki annað hvort bæjarstjóra eða 
fjármálastjóra í hvert skipti.  Jafnframt skal samið þannig um fasta yfirtíð að hún nái yfir 
alla yfirvinnu og óþægindi utan vinnutíma. Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla 
þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 1. ágúst 2013. 
 



   

5 
 

12.  GREIÐSLUR INN Á ORLOFSREIKNINGA 

Lagt er til að skoðað verði að hætta að greiða orlof inn á orlofsreikninga vegna þeirra 
starfsmanna sem hafa fasta yfirtíð, eða þeir fái ekki greidda fasta yfirtíð þegar orlof 
er tekið. 
 

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 

 

 

13.  BAKVAKTIR  

Lagt er til að fyrirkomulag bakvakta hjá sveitarfélaginu verði  endurskoðað þannig 
að dregið verði úr þeim. 

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 

 

 

 

14.  GREIN 2.6.9 Í KJARASAMNINGI 

Lagt er til að kanna  hvort ekki sé ódýrara að viðvera starfsmanna á hverri vakt verði 
25 mínútum skemmri en umsaminn vinnutími segir til um hjá vaktavinnufólki.  
Þetta verði gert þannig að ekki þurfi að greiða sérstaklega í yfirvinnu fyrir 
umræddar 25 mínútur, skv. grein 2.6.9 í kjarasamningi, eða þá að vinnan verði 
skipulögð þannig að starfsmenn hafi reglulegan matar- og kaffitíma. 

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 

 

 

15.  SAMRÆMING LAUNA  FYRIR SÖMU STÖRF

Lagt er til að greidd séu sömu laun fyrir sömu störf hjá sveitarfélaginu. 

Greiða skal sömu laun fyrir sömu störf hjá sveitarfélaginu. Greiðslu húsnæðisstyrkja til 
starfsmanna verði hætt. Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, 
niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 1. ágúst 2013. 
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16.  LAUNAKEYRSLUR SAMÞYKKTAR FYRIR ÚTBORGUN

Lagt er til að forstöðumenn fari yfir launakeyrslur viðkomandi stofnunar áður en til 
útborgunar kemur.  Jafnframt samþykki fjármálastjóri/bæjarstjóri launakeyrslur 
endanlega áður en til útgreiðslu kemur eins og verið hefur. 
 

Forstöðumenn og deildarstjórar skulu fara yfir launakeyrslur viðkomandi stofnunar áður 
en til útborgunar kemur.  Jafnframt samþykki fjármálastjóri/bæjarstjóri launakeyrslur 
endanlega áður en til útgreiðslu kemur eins og verið hefur.  

 

 

17.  HLUTFALL LAUNA AF TEKJUM SVEITARFÉLAGSINS

Lagt er til að bæjarstjórn setji sér ákveðið takmark um hlutfall launa af tekjum.  
Markmiðið verði tímasett. 

Bæjarstjórn skal setja sér ákveðið markmið um hlutfall launa af tekjum við gerð 
fjárhagsáætlunar.  Markmiðið verði tímasett. 

 

Stöðugildi 

18.  FJÖLDI STÖÐUGILDA SAMKVÆMT FJÁRHAGSÁÆTLUN 

Lagt er til að lögð verði áhersla á að fjöldi stöðugilda hjá hverri stofnun sé í 
samræmi við forsendur fjárhagsáætlunar.  Sé metið að stöðugildi þurfi að vera fleiri 
en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir þarf samþykki bæjarráðs/bæjarstjórnar fyrir því.   
 
Fjöldi stöðugilda hjá hverri stofnun skal vera í  samræmi við forsendur 
fjárhagsáætlunar.  Telji forstöðumenn eða deildarsjórar að stöðugildi þurfi að vera fleiri 
en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir þarf samþykki bæjarráðs/bæjarstjórnar fyrir því.   
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Annar rekstrarkostnaður  

19.  ÚTBOÐ 

Lagt er til að þjónustukaup svo sem tryggingar, símaþjónusta (internet tenging), 
sorphirða og snjómokstur hjá sveitarfélaginu verði boðin út reglulega.  Þetta verði 
gert a.m.k. á þriggja ára fresti. 

Lagt er til að öll innkaup á rekstrarvörum verði boðin út og leitað eftir hagstæðum 
tilboðum.  Þetta verði gert reglulega. 
 
Þjónustukaup svo sem tryggingar, símaþjónusta (internet tenging), sorphirða og 
snjómokstur hjá sveitarfélaginu skulu boðin út reglulega.  Þetta verði gert a.m.k. á 
þriggja ára fresti. 
 
Innkaup á rekstrarvörum skulu vera í samræmi við innkaupareglur.  Innkaupareglur 
skulu kynntar fyrir deildarstjórum og yfirmönnum stofnana sem sjá um innkaup. 

 

20.  ÖRYGGISGÆSLA

Lagt er til að kanna hvort  draga megi úr kaupum á þjónustu vegna öryggisgæslu hjá 
Fjallabyggð. 

Kannað skal hvort  draga megi úr kaupum á þjónustu vegna öryggisgæslu hjá 
stofnunum Fjallabyggðar. 

 

21.  ORKUNOTKUN

Lagt er til að forstöðumönnum verði falið að skrá mánaðarlega alla rafmagnsnotkun 
og hitunarkostnað.  Rafmagnið verði skráð í kwst.  Síðan verði notkunin borin 
saman á milli mánaða og ára. 

Forstöðumenn skulu skrá mánaðarlega alla rafmagnsnotkun og hitunarkostnað og senda 
til Tæknideildar.  Rafmagnið verði skráð í kwst.  Síðan verði notkunin borin saman á 
milli mánaða og ára. 
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Félagsþjónusta og málefni fatlaðra 

22.  HEIMILISHJÁLP 

Lagt er til að starfshlutfall í heimaþjónustu verði á hverjum tíma alltaf í samræmi 
við vinnuframlag.  Einnig verði séð til  þess að starfið fari ekki þannig fram að það 
þurfi að greiða fyrir yfirvinnu. 
 
Starfshlutfall í heimaþjónustu á hverjum tíma skal vera í samræmi við vinnuframlag.  
Einnig verði séð til þess að starfið fari ekki þannig fram að það þurfi að greiða fyrir 
yfirvinnu.  

 

23.  LIÐVEISLA 

Lagt er til að kanna  hvort ekki sé hægt að ráða í hlutastarf vegna liðveislu.  Hætt 
verði að greiða fyrir vinnuna í yfirvinnu.  Starfshlutfallið verði í samræmi við 
vinnuframlag. 
 
Kannað verði hvort ekki sé hægt að ráða í hlutastarf vegna liðveislu og hætt verði að 
greiða fyrir vinnuna í yfirvinnu.  Starfshlutfallið verði í samræmi við vinnuframlag.  

 

24.  TÓMSTUNDASTARF ALDRAÐRA OG UMSJÓN MEÐ SKÁLARHLÍÐ 

Lagt er til að stöðugildi við tómstundastarf aldraðra ásamt stöðugildum með umsjón 
og ræstingu í Skálarhlíð verði tekið til endurskoðunar. 

 
Stöðugildi við tómstundastarf aldraðra ásamt stöðugildum með umsjón og ræstingu í 
Skálarhlíð verður tekið til endurskoðunar.   

 

 

25.  REKSTUR MÁLEFNA FATLAÐRA 

Lagt er til að þess verði gætt að þjónustu vegna málefna fatlaðra verði hagað þannig 
að tekjur, sem ætlaðar eru í málaflokkinn, standi ávallt undir útgjöldum og skili 
sveitarfélögunum framlegð.  Ef afgangur verði  af rekstrinum renni hann til 
sveitarfélaganna. 

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 

Fundargerðir stjórnar Þjónustusamlags um málefni fatlaðra SSNV skulu kynntar í 
bæjarráði 
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26.  YFIRSTJÓRN MÁLEFNA FATLAÐRA 

Lagt er til að Fjallabyggð beiti sér fyrir því, með aðildar sveitarfélögunum, að 
yfirstjórn um málefni fatlaðra verði endurskoðuð.   Stjórnunin verði gerð 
markvissari og færð nær bæjarstjórnunum en verið hefur. 

Fjallabyggð skal beita sér fyrir því, með aðildar sveitarfélögunum, að yfirstjórn um 
málefni fatlaðra verði endurskoðuð. Stjórnunin verði gerð markvissari og færð nær 
bæjarstjórnunum en verið hefur. 

 

 

Leikskóli Fjallabyggðar 

27.  ÁLAGSGREIÐSLUR OG YFIRTÍÐ 

Lagt er til að hætt verði að greiða yfirtíð þeim starfsönnum sem mæta fyrir kl. 8:00 
og hætta eftir kl. 16:00.   Séð verði til þess að sá vinnutími rúmist innan 
dagvinnutíma viðkomandi.  Greiðist þá fyrir þann tíma dagvinnukaup með álagi 
skv. kjarasamningi fyrir kl. 8:00 en ekkert álag eftir kl. 16:00. 
 
Hætt verður að greiða yfirtíð þeim starfsönnum sem mæta fyrir kl. 8:00 og hætta eftir kl. 
16:00.   Séð verði til þess að sá vinnutími rúmist innan dagvinnutíma viðkomandi.  
Greiðist þá fyrir þann tíma dagvinnukaup með álagi skv. kjarasamningi fyrir kl. 8:00 en 
ekkert álag eftir kl. 16:00. 

 

28.  FJÖLDI STARFSMANNA SEM MÆTA TIL AÐ OPNA 

Lagt er til að kanna hvort ekki megi fækka þeim starfsmönnum sem mæta til að 
opna á morgnana. 

Ekki er talið raunhæft að fækka starfsmönnum sem opna á morgnana. 

 

29.  TEKJUR SEM HLUTFALL AF ÚTGJÖLDUM 

Lagt er til að bæjarstjórn setji sér ákveðið markmið um hlutfall tekna 
(leikskólagjalda og fæðiskostnað) af heildarútgjöldum leikskólans. 
 
Bæjarstjórn skal setja sér ákveðið markmið um hlutfall tekna (leikskólagjalda og 
fæðiskostnað) af heildarútgjöldum leikskólans við gerð fjárhagsáætlunar.   
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30.  STÖÐUGILDI

Lagt er til að endurskoða fjölda stöðugilda við leikskólana.  Bæjarstjórn setji sér 
markmið um fjölda barna á hvert stöðugildi við leikskólann.  Þetta  komi skýrt fram 
í greinargerð með fjárhagsáætlun um fjölda stöðugilda á leikskólanum og því verði 
fylgt eftir.  
 

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. (Sjá lið 40.) 

    

31.  RÆSTINGAR

Lagt er til að ræstingar hjá leikskólunum verði  endurskoðaðar og hafður sami 
háttur á í báðum húsunum.  Kannað verði hvort ekki sé hagstæðara að ræstingar fari 
fram í tímavinnu.  
 
Ræstingar hjá leikskólunum skulu endurskoðaðar og hafður sami háttur á í báðum 
starfsstöðvum leikskóla. 

 

32.  SKRÁNING Á ORKUNOTKUN

Lagt er til að leikskólastjóra verði falið að skrá orkunotkun mánaðarlega. 
 
Leikskólastjóri/húsumsjónarmaður skal skrá orkunotkun leikskóla mánaðarlega og skila 
niðurstöðum til Tæknideildar. 

 

33.  ÖRYGGISGÆSLA

Lagt er til að kanna hvort til greina komi að hætta að vera með þjófavarnarvöktun 
við húsnæði leikskólans á Ólafsfirði. 
 
Fyrirkomulag þjófavarnavöktunar í húsnæði Leikhóla verður tekið til endurskoðunar. 
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Grunnskóli Fjallabyggðar 

34.  FJÖLDI STÖÐUGILDA 

Lagt er til að fjöldi stöðugilda við Grunnskóla Fjallabyggðar, bæði hvað varðar 
kennara og annað starfsfólk, verð tekinn til endurskoðunar.  Bæjarstjórn marki sér 
ákveðna stefnu um fjölda nemenda á hvert stöðugildi. 
 

 Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 
 

 

35.  KENNSLA Í HVERJUM ÁRGANGI 

Lagt er til að kanna hvort mögulegt sé  að kennsla í hverjum árgangi fari fram á 
einum stað í stað þess að kenna fyrsta til og með fjórða bekk bæði á Siglufirði og 
Ólafsfirði.  

 
Kanna skal  hjá foreldrum barna í 1-4 bekk og 5 ára barna viðhorf til fyrirkomulags 
kennslu þessara árganga.  Könnunin fari fram á haustönn 2013 og niðurstaða liggi fyrir 
við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2014. 

 

36.  YFIRTÍÐ ANNARRA STARFSMANNA EN KENNARA

Lagt er til að húsverðir verði einu starfsmenn skólans sem hafi fasta yfirtíð og 
tímafjöldinn verði endurskoðaður.  Jafnframt að öll vinna annarra starfsmanna en 
kennara verði endurskipulögð þannig að ekki komi til þess að greiða þurfi fyrir 
yfirtíð. 
 
Húsverðir skulu vera einu starfsmenn skólans sem hafi fasta yfirtíð og tímafjöldinn skal 
endurskoðaður.  Jafnframt skal öll vinna annarra starfsmanna en kennara  
endurskipulögð þannig að ekki komi til þess að greiða þurfi fyrir yfirtíð. 

 

37.  SAMRÆMING LAUNAKJARA

Lagt er til að launakjör almennra starfsmanna við skólann verði samræmd. 
 
Launakjör almennra starfsmanna við skólann skulu samræmd. 
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38.  RÆSTINGAR

Lagt er til að skólaliðar sjái alfarið um ræstingar.  Jafnframt að húsvörður hafi 
yfirumsjón með ræstingum.  

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 

  39.  KOSTNAÐUR VIÐ KAUP Á TILBÚNUM SKÓLAMÁLTÍÐUM 

Lagt er til að kannað verði hvort hægt sé að fá verktaka um skólamáltíðir bæði á 
Ólafsfirði og Siglufirði til að lækka verðið á hverri máltíð með hliðsjón af því að 
þessi kostnaður er frekar hár miðað við það sem gerist hjá öðrum skólum og verð 
sem aðrir skólar greiða vegna stakra máltíða til verktaka annars staðar. 

Skólamáltíðir skulu boðnar út reglulega. 

 

40.  HÚSUMSJÓNARMAÐUR

Lagt er til að  húsumsjónarmenn við grunnskólann verði jafnframt 
húsumsjónarmenn við leikskólann á hvorum stað. 

 
Húsumsjónarmenn við grunnskólann verði jafnframt húsumsjónarmenn við leikskólann 
á hvorum stað.  

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 

 

41.  SKRÁNING ORKUNOTKUNAR

Lagt er til að húsumsjónarmanni verði falið að skrá orkunotkun mánaðarlega vegna 
grunnskólans.  

Húsumsjónarmanni verði falið að skrá orkunotkun mánaðarlega vegna grunnskólans og 
skila niðurstöðum til Tæknideildar. 
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Tónskóli Fjallabyggðar 

42.  SKIPULAGNING SKÓLASTARFSINS 

Lagt er til að þeir aðilar sem starfa með nemendum skólans yfir veturinn komi 
saman og skipuleggi skólastarfið áður en það hefst.  Þannig að ekki þurfi að vera að 
breyta skipulaginu yfir veturinn.  
 
Þeir aðilar sem starfa með nemendum skólans yfir veturinn skulu koma saman og 
skipuleggja skóla og frístundastarf áður en það hefst, þannig að ekki þurfi að breyta 
skipulaginu yfir veturinn. 

 

43.  RÆSTINGAR 

Lagt er til að ræstingar við skólann verð samræmdar.  Einnig hvort komi til greina að 
draga úr ræstingum.  

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 

 

 

Bókasafn Fjallabyggðar 

44.  OPNUNARSTÍMI BÓKASAFNA 

Lagt er til að opnunartími bókasafnanna verði endurskoðaður með það að markmiði 
að stytta hann. 
 
Opnunartíma bókasafnanna skal endurskoða með það að markmiði að stytta hann. Miða 
skal við að opnun bókasafna sé á dagvinnutíma starfsmanna. 

 

Tjarnarborg, menningarhús 

45.  STARFSMAÐUR VIÐ RÆSTINGAR 

Lagt er til að kanna hvort minnka megi starfshlutfall vegna ræstinga sem nú er 50% 
starf.  Jafnframt að starfsmaðurinn heyri undir forstöðumann Tjarnarbogar og að 
forstöðumaðurinn hafi yfirumsjón með ræstingum í öllu húsinu, þ.m.t. húsnæði 
tónlistarskólans. 

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 
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Æskulýðs- og íþróttamál 

46.  FÉLAGSMIÐSTÖÐ 

Lagt er til að starfshlutföll og vinnutilhögun í félagsmiðstöð verði tekin til 
endurskoðunar m.a. með það að markmiði að draga úr yfirvinnu. 
 

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 

 

47.  VINNUSKÓLINN 

Lagt er til að vinna verði skipulögð þannig að ekki sé yfirvinna  hjá starfsmönnum. 
 
Vinnuskóli skal skipulagður þannig að ekki verði yfirvinna  hjá starfsmönnum. 

 

48.  SKÍÐASVÆÐIÐ Á SIGLUFIRÐI 

Lagt er til að kanna hvort hægt sé  að fara með rekstur skíðasvæðisins aftur í útboð 
með það að markmiði að ná niður kostnaði. 
 
Gerður hefur verið langtímasamningur um rekstur skíðasvæðis og því er þessi tillaga 
ekki raunhæf.  

 

49.  ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDAFULLTRÚI/FORSTÖÐUMAÐUR 

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐVA  

Lagt er til að starf íþrótta- og tómstundafulltrúa og forstöðumanns íþróttamiðstöðva 
verði sameinað í eitt starf undir heitinu íþrótta- og tómstundafulltrúi. 
 
Störf íþrótta- og tómstundafulltrúa og forstöðumanns íþróttamiðstöðva skulu sameinuð í 
eitt starf undir heitinu íþrótta- og tómstundafulltrúi.  Íþrótta og tómstundafulltrúa og 
forstöðumanni íþróttamiðstöðva verður sagt upp störfum og nýtt starf auglýst.    
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Íþróttamiðstöðvar í Fjallabyggð 

50.  KENNSLUTÍMI Í ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐVUM 

Lagt er til að athuga  hvort ekki sé hægt að skipuleggja kennslu í 
íþróttamiðstöðvunum þannig að henni sé lokið t.d. kl. 12:00 eða 13:00 eða fyrr.  
Samhliða því verði opnunartími sundlauga endurskoðaður. 

Kanna skal hvort ekki sé hægt að skipuleggja kennslu í íþróttamiðstöðvunum þannig að 
henni sé lokið t.d. kl. 12:00 eða 13:00 eða fyrr, skólastjórnendum falið að koma með 
tillögu að tilhögun kennslu fyrir næsta skólaár.  Samhliða því skal opnunartími 
sundlauga endurskoðaður.   

 

51.  VINNUFYRIRKOMULAG OG VINNA Í LOK DAGS 

Lagt er til að vinna við þrif í íþróttamiðstöðvunum verði endurskipulögð þannig að 
þrif fari að hluta til fram á sama tíma og sundlaugin er opin.  Þetta verði gert þannig 
að þegar sundlaug er lokað að kveldi dugi að einn starfsmaður ljúki  þrifum og 
gangi frá þar til að lokað er vegna íþróttahúss. 
 
Þrif í íþróttamiðstöðvunum skulu endurskipulögð þannig að þrif fari að hluta til fram á 
sama tíma og sundlaugin er opin.  Þetta verði gert þannig að þegar sundlaug er lokað að 
kveldi dugi að einn starfsmaður ljúki  þrifum og gangi frá þar til að lokað er vegna 
íþróttahúss. 

 

52.  OPNUNARTÍMI SUNDLAUGA Á SUMRIN

Lagt er til að sundlaugunum verði lokað á sama tíma yfir sumarmánuðina eða kl. 
19:00.  Einnig verði kannað að hafa  sundlaugina á Siglufirði lokaða um miðjan dag 
eins og verið hefur á þriðjudögum og fimmtudögum yfir sumarmánuðina.  
Jafnframt verði kannað hvort komi til greina að sundlaugin á Siglufirði sé lokuð 
annað hvort á laugardegi eða sunnudegi yfir sumarmánuðina. 

 
Frístundanefnd gerir tillögur að opnunartíma sundlauga við gerð fjárhagsáætluna ár 
hvert.   
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Slökkvilið Fjallabyggðar 

53.  BAKVAKTIR 

Lagt er til að kanna  hvort til greina komi að einn maður sé á bakvakt hjá 
slökkviliðinu á hverjum tíma. 
 
Ekki er talið raunhæft að einn maður sinni vakt í báðum bæjarkjörnum samtímis.  
 
Kanna skal hvort slökkvilið geti tekið að sér að vakta brunaviðvörunarkerfi í stofnunum 
Fjallabyggðar. 

 

54.  ALMANNAVARNIR 

Lagt er til að bæjarstjórn beiti sér fyrir því að samstarfið innan Almannavarna 
Eyjafjarðar verði eflt. 
 
Bæjarstjóra er falið að fylgja málinu eftir innan Eyþings. 

 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 

55.  REGLULEGIR FUNDIR 

Lagt er til að skipulags- og byggingarfulltrúi haldi reglulega vikulega fundi með 
bæjarverkstjóra og starfsmönnum á deildinni. 
 
Skipulags- og byggingarfulltrúi skal halda vikulega fundi með bæjarverkstjóra og 
starfsmönnum á deildinni. 

 

56.  ÚTBOÐ 

Lagt er til að útboð vegna snjómoksturs og sorphirðu verði endurtekin reglulega. 

Útboð vegna snjómoksturs og sorphirðu skulu endurtekin reglulega. 
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57.  OPNUNARTÍMI Á GÁMASVÆÐUM 

Lagt er til að skoðað verði hvort stytta  megi  opnunartíma á gámasvæðinu. 
 
Ekki er talið raunhæft að stytta opnunartíma gámastöðva. 

 

58.  STARFSMENN Á GÁMASVÆÐI 

Lagt er til að kanna hvort ekki gæti verið ódýrara fyrir bæjarfélagið að reka 
gámasvæðið sjálft og þá með sínum starfsmönnum.  Reynist það svo verði það gert. 
 
Ekki er vilji til að breyta núverandi fyrirkomulagi á rekstri gámasvæða. 

 

59.  UMHVERFIS- OG GARÐYRKJUSTJÓRI 

Lagt er til að starf umhverfis- og garðyrkjustjóra verði lagt niður.  Verkefnin verði 
falin starfsmönnum tæknideildar og starfsmönnum í þjónustumiðstöð. 
 
Starf umhverfisfulltrúa  skal lagt niður.  Verkefni verði falin starfsmönnum tæknideildar 
og starfsmönnum í þjónustumiðstöð.   
 
Bókun vegna tillögu 59. 
 
Undirritaður telur það óheillaspor að leggja niður starf umhverfis- og garðyrkjustjóra 
Fjallabyggðar. Umhverfismál og fegrun umhverfis í sveitarfélögum er mjög mikilvægt 
bæði hvað varðar íbúa svæðisins og ekki síður vegna ört vaxandi ferðamennsku og 
fjölgun ferðamanna í sveitarfélaginu. 
Jafnframt tel ég að álag á tæknideild gefi ekki tilefni til að bæta verkefnum 
umhverfisfulltrúa á þá sem fyrir eru á deildinni. En fremur tel ég að ef fækka þurfi á 
tækni- og umhverfisdeild hefði mátt gera það á annan hátt með aðlögun og 
endurskipulagi verkefna. 
 
Sigurður Hlöðvesson 
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Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar 

60.  SAMEINING ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐVAR 

Lagt er til að þjónustumiðstöðin verði sameinuð og gerð út frá Siglufirði.  Athugað 
verði með að selja húsnæðið á Ólafsfirði. 

Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar skal sameinuð og gerð út frá Siglufirði.   

 

61.  STÖÐUGILDI 

Lagt er til að endurskoða fjölda stöðugilda við þjónustumiðstöðina með það að 
markmiði að fækka þeim og/eða auka verkefni þjónustumiðstöðvarinnar eins og t.d. 
að taka yfir rekstur gámasvæðisins. 
 
Fjöldi stöðugilda í Þjónustumiðstöð Fjallabyggðar skal vera í stöðugri endurskoðun með 
það að markmiði að fækka þeim. Niðurstaða liggi fyrir við gerð fjárhagsáætlunar 2014. 

 

62.  BAKVAKTIR 

Lagt er til að skoðað verði að leggja niður bakvaktir hjá þjónustumiðstöðinni. 

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 

 

63.  SNJÓMOKSTUR 

Lagt er til að eftirlit með snjómokstri á Ólafsfirði verði með sama hætti og á 
Siglufirði. 

Eftirlit með greiðslum fyrir snjómokstur á Ólafsfirði skal vera með sama hætti og á 
Siglufirði. 

 

64.  TRAKTOR 

Lagt er til að skoðað verði að selja traktor á sem er nýlegur. 

Traktorinn á Siglufirði skal auglýstur til sölu sem fyrst. 
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Bæjarskrifstofur Fjallabyggðar 

65.  BÆJARSKRIFSTOFUR 

Lagt er til að bæjarskrifstofur Fjallabyggðar verði sameinaðar á einn stað í 
Ráðhúsinu á Siglufirði.  Áfram verði móttaka á Ólafsfirði, sjá tillögu 64. 

Bæjarskrifstofur Fjallabyggðar skulu sameinaðar á einn stað í Ráðhúsinu á Siglufirði, 
eigi síðar en 31.12.2013.  Áfram verður móttaka og þjónusta við íbúa á Ólafsfirði, sjá 
tillögu 66.   

 

66.  ÞJÓNUSTU- OG UPPLÝSINGAMIÐSTÖÐ Á ÓLAFSFIRÐI 

Lagt er til að áfram verði móttaka fyrir bæjarbúa í núverandi húsnæði 
bæjarskrifstofunnar á Ólafsfirði eins og verið hefur.  Jafnframt er lagt til að 
bókasafnið verði flutt í það húsnæði og núverandi húsnæði bókasafnsins verði selt. 
 
Móttaka skal vera fyrir bæjarbúa í núverandi húsnæði bæjarskrifstofunnar Ólafsvegi 4, á 
Ólafsfirði eins og verið hefur.  Jafnframt verði bókasafnið í Ólafsfirði flutt í það 
húsnæði og núverandi húsnæði bókasafnsins við Aðalgötu 15 Ólafsfirði selt, 
kostnaðarmeta þarf breytingar á húsnæðinu við Ólafsveg 4. 

 

67.  EFTIRFYLGNI MEÐ GREIÐSLU REIKNINGA VERÐI EFLD 

Lagt er til að eftirfylgni með greiðslu reikninga verð efld. 

Eftirfylgni með greiðslu reikninga skal efld, fyrirkomulag innheimtu skal tekið til 
endurskoðunar.   

 

68.  GREIÐSLA REIKNINGA Á BÆJARSKRIFSTOFU

Lagt er til að hætt verði að taka á móti greiðslum vegna reikninga á bæjarskrifstofu. 

Hætt skal að taka á móti greiðslum vegna reikninga á bæjarskrifstofu. 
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Hafnarsjóður Fjallabyggðar 

69.  LAUNAKJÖR

Lagt er til að launakjör starfsmanna hafnarinnar verði samræmd. 
 
Launakjör starfsmanna hafnarinnar skulu samræmd. 

 

70.  BAKVAKTIR, 40% ÁLAG OFAN Á FÖST LAUN OG FÖST YFIRTÍÐ

Lagt er til að tekið verði til skoðunar að hætta að greiða starfsmönnum hafnarinnar 
40% álag ofan á föst laun og fyrir bakvaktir.  Í stað þess verði samið við starfsmenn 
hafnarinnar um fasta yfirtíð, sem nái yfir alla vinnu og óþægindi utan reglubundins 
vinnutíma, þ.m.t. bakvaktir. 

Bæjarráði er falin fullnaðarafgreiðsla þessarar tillögu, niðurstaða liggi fyrir eigi síðar en 
1. ágúst 2013. 

 

71.  AUKAGJALD FYRIR VIGTUN UTAN REGLUBUNDINS VINNUTÍMA

Lagt er til að aukagjald vegna vigtunar verð innheimt frá kl. 17:00 á virkum dögum í 
stað kl. 18:00 eins og nú er.  Jafnframt verði gjaldið innheimt á Ólafsfirði um helgar 
eins og gert er á Siglufirði. 
 
Ekki er talið raunhæft að breyta núverandi tímasetningum að sinni.  Samræma skal 
gjaldtöku á Siglufirði og Ólafsfirði.  Hafnarstjórn skal reglulega meta opnunartíma 
hafnarskrifstofa miðað við þörfina á hverjum tíma.   

 

72.  REIKNINGAGERÐ

Lagt er til að yfirhafnarvörður geri reikninga fyrir höfnina eða setji greiðslukröfur  
þannig fram að ekki þurfi að endursemja reikningana  á bæjarskrifstofunni.  
Jafnframt að reikningagerð fari fram mánaðarlega. 

Yfirhafnarvörður skal gera reikninga fyrir höfnina eða setja greiðslukröfur  þannig fram 
að ekki þurfi að endursemja reikningana  á bæjarskrifstofu.  Jafnframt skal 
reikningagerð fara fram mánaðarlega. 
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Veitustofnun Fjallabyggðar 

73.  REIKNINGSSKIL

Lagt er til að hætt verði að færa rekstur og efnahag þjónustumiðstöðvar í 
ársreikningi Veitustofnunar Fjallabyggðar. 
 
Hætta skal að færa rekstur og efnahag þjónustumiðstöðvar í ársreikning Veitustofnunar 
Fjallabyggðar. 

 

74.  VATNSSKATTUR OG HOLRÆSAGJALD

Lagt er til að þess verði gætt að álagður vatnsskattur og holræsagjald standi undir 
rekstri og greiðslu lána vegna vatnsveitu og holræsa, þannig að ekki þurfi að koma 
til þess að aðalsjóður þurfi að leggja veitustofnun til fjármuni. 
 
Athuga skal raunkostnað við rekstur Veitustofnunar til þess að ákvarða gjaldtöku, 
niðurstaða liggi fyrir við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2014. 

 

Íbúðasjóður Fjallabyggðar 

75.  NÚVIRÐING LÁNA VEGNA SELDRA ÍBÚÐA

Lagt er til að gerð verði krafa á Íbúðalánasjóð, komi til sölu á íbúðum sem bera lága 
vexti, að höfuðstóll eftirstöðva lánanna verði núvirtur og gerður upp miðað við það. 
 
Gera skal kröfa á Íbúðalánasjóð, komi til sölu á íbúðum sem bera lága vexti, að 
höfuðstóll eftirstöðva lánanna verði núvirtur og gerður upp miðað við það. Kanna skal 
samstarf við önnur sveitarfélög hvað þetta varðar innan vettvangs Eyþings. 

76.  HÚSUMSJÓN OG RÆSTINGAR

Lagt er til að starfshlutfall húsumsjónar og ræstinga, 1,3 stöðugildi, vegna íbúða 
fyrir aldraða verði endurmetið.  Jafnframt að þessi kostnaður verði ekki gjaldfærður 
hjá Íbúðasjóði Fjallabyggðar. 
 
Starfshlutfall húsumsjónar og ræstinga, 1,3 stöðugildi, vegna íbúða fyrir aldraða skal 
endurmetið.  Kostnaður skal ekki gjaldfærður hjá Íbúðasjóði Fjallabyggðar. 

77.  LEIGA OG SALA ÍBÚÐA

Lagt er til að lögð verð áhersla á að íbúðasjóður verði sjálfbær.  Það verði gert með 
hagræðingu í rekstri, hækkun á leigugjöldum og sölu eigna. 
 
Markmið Bæjarstjórnar er að Íbúðasjóður verði sjálfbær.  Það verði gert með 
hagræðingu í rekstri, hækkun á leigugjöldum og sölu eigna. 
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Skipurit Fjallabyggðar og nefndir 

78.  ÞRJÚ SVIÐ, DEILDIR, Í STAÐ SEX EINS OG NÚ ER

Lagt er til að deildirnar (sviðin) verði þrjár, stjórnsýslu- og fjármáladeild, skipulags- 
og byggingardeild og fjölskyldudeild.  Yfir hverri deild verði fulltrúi (stjóri), 
stjórnsýslu- og fjármálastjóri, skipulags- og byggingarfulltrúi og fjölskyldufulltrúi, 
sjá fylgiskjal 1.   
 
Bæjarstjórn samþykkir tillögu að nýju skipurit með þeirri breytingu að kynningar og 
markaðsmál auk tjaldstæða falla undir atvinnu og ferðamálanefnd. Nýtt skipurit tekur 
gildi eftir aukafund bæjarstjórnar 20. júní 2013.  
 
Tillögur Bæjarstjórnar Fjallabyggðar 
 

79. FULLTRÚAFJÖLDI Í BÆJARSTJÓRN FJALLABYGGÐAR 
 
Bæjarfulltrúar í Fjallabyggð verða 7 á næsta kjörtímabili, gera skal breytingar á 
samþykktum Fjallabyggðar fyrir lok núverandi kjörtímabils. 
 

80. FRÆÐSLUNEFND OG FRÍSTUNDANEFND 
 
Fræðslunefnd og Frístundanefnd skulu sameinaðar í eina nefnd, Fræðslu og 
frístundanefnd, samhliða breytingum á skipuriti Fjallabyggðar.
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