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Jólatré frá vinabænum Hole
Norsk sendinefnd kom í byrjun desember færandi hendi með jólatré frá vinabænum Hole í Noregi.
Kveikt var á jólatrénu við hátíðlega athöfn fyrir utan Grunn- og Tónskólann á Hólmavík þar sem flutt
voru ávörp og nemendur Tónskólans léku fyrir gesti. Öllum þeim sem komu að móttöku norsku
sendinefndarinnar eru sendar kærar þakkir fyrir gestrisni og hlýhug í garð norsku vina okkar.

Störf
Umsóknarfrestur um störf félagsmálastjóra og tómstundafulltrúa er runninn út. Alls sóttu 10
einstaklingar um nýtt sameiginlegt starf félagsmálastjóra á Ströndum og Reykhólum, 7 konur og 3
karlar. Þá sóttu 6 um starf tómstundafulltrúa Strandabyggðar, 3 karlar og 3 konur. Verið er að vinna
úr umsóknum og er stefnt að því að ganga frá ráðningum fyrir jól. Frestur til að sækja um starf
leikskólastjóra á leikskólanum Lækjarbrekku rennur út á miðnætti í kvöld.
Velferðarnefnd
Ný Velferðarnefnd hittist á sínum fyrsta óformlegafundi á skrifstofu Strandabyggðar 3. desember s.l.
þar sem farið var yfir erindisbréf og samning um nefndina og sameiginlega félagsþjónustu. Nefndin
mun hittast á sínum fyrsta formlega fundi 4. janúar 2011 og mun þá Félagsmála- og jafnréttisnefnd
Strandabyggðar láta af störfum.

Nútímavædd vinnubrögð
Sveitarstjóri leggur til að skýrsla sveitarstjóra verði lögð niður í því formi sem hún er nú í samræmi
við það sem þekkist í öðrum sveitarfélögum. Hennar í stað verði upplýsingum til sveitarstjórnarfólks
og íbúa Strandabyggðar um starfsemi sveitarfélagsins miðlað enn frekar á heimasíðu sveitarfélagsins.
Er það mat sveitarstjóra að með skýrari ritstjórnarstefnu á heimasíðu Strandabyggðar og meiri
áherslu á uppfærslu á fréttum af starfsemi Strandabyggðar nái sveitarfélagið að mæta nútímakröfum
um upplýsingaflæði.
Jafnframt leggur sveitarstjóri til að haldið verði áfram að nútímavæða vinnubrögð á skrifstofu
Strandabyggðar varðandi skjalavörslu, erindaskráningu, hýsingu gagna og pappírslaus viðskipti
(innheimtu- og launaseðlar), þ.m.t. rafræn fundarboð og fundargögn.

Íbúum Strandabyggðar óska ég gleðilegra jóla og farsældar á komandi ár, með hlýjum
þökkum fyrir góð kynni á árinu sem er að líða.
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