Skýrsla sveitarstjóra
Sveitarstjórnarfundur 12. janúar 2011
Störf í Strandabyggð
-

-

-

Arnar Jónsson, tómstunda- og félagsmálafulltrúi, hefur verið ráðinn tómstundafulltrúi
Strandabyggðar. Hann hefur þegar hafið störf.
Ráðinn hefur verið félagsmálastjóri á Ströndum og Reykhólahreppi. Meginstarfsstöð
félagsmálastjórans verður á Hólmavík þar sem hann verður búsettur. Nýr
félagsmálastjóri óskaði eftir að beðið verði með að birta nafn hans opinberlega
þangað til 12. janúar nk.
Ingibjörg Alma Benjamínsdóttir, leikskólakennari, hefur verið ráðin leikskólastjóri
leikskólans Lækjarbrekku. Hún byrjar fljótlega að setja sig inn í starfið og koma að
innra skipulagi en hefur fullt starf 4. apríl n.k.
Nýtt starfsfólk er boðuð velkomið til starfa.
Auglýst er nú eftir starfsmanni í 100% starf, tímabundið í 3 mánuði á leikskólann
Lækjarbrekku. Er það liður í aðgerðum sveitarstjórnar til að eyða biðlistum á
leikskólann en 2 börn eru á biðlista auk þess sem börn bíða eftir lengingu á vistun.

Byggðakvóti fiskveiðiársins 2010/2011
-

Hólmavík hefur verið úthlutað 100 þorskígildatonn í byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið
2010/2011.
Sveitarstjórn ákveður á sveitarstjórnarfundi 12. janúar 2011 hvort sveitarfélagið
Strandabyggð óski eftir viðbótarreglum við úthlutunarreglur Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðuneytisins. Ráðuneytið ákveður í kjölfarið hvort það samþykki þær
viðbótarreglur ef einhverjar eru. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið sér í
framhaldinu um úthlutun byggðakvóta til einstaka aðila í byggðarlaginu.

Nýjungar á skrifstofu Strandabyggðar
-

Frá og með áramótum er fundarboð til sveitarstjórnar og nefnda eingöngu sent út
rafrænt.
Frá og með 1. febrúar 2011 fær starfsfólk sveitarfélagsins launaseðla í rafrænu formi
inn í heimabanka nema annars sé óskað.

-

-

Frá og með nóvember 2010 eru fjárhagsáætlanir Strandabyggðar færðar inn í
bókhaldskerfi sveitarfélagsins og frá og með 1. febrúar 2011 fá yfirmenn stofnanna
Strandabyggðar mánaðarlegt yfirlit yfir fjárhagsstöðu sinna starfsstaða.
Strax í ársbyrjun 2011 voru megingögn og tölvukerfi sveitarfélagsins færð til hýsingar
út af skrifstofu Strandabyggðar til Tölvumiðlunar til að tryggja öryggi gagnanna.
Þessa dagana er starfsfólk skrifstofu Strandabyggðar að setja upp og taka í notkun
erindakerfið OneSystems sem heldur utan um öll erindi sem berast til sveitarfélagsins
og afgreiðslu þeirra og uppfyllir kröfur um gagnageymslu. Fjöldi sveitarfélaga á
landinu nota kerfið, þ.á.m. nágrannasveitarfélög okkar, Súðavík og Reykhólahreppur.

Nýja gámageymslusvæðið
-

Tekið er á móti gámum á nýja gámageymslusvæðið við Skothúsvík. Verður svæðið
auglýst frekar núna í janúar.

Með nýárskveðju,
Ingibjörg Valgeirsdóttir
11. janúar 2011

