Skýrsla til sveitarsjtórnar frá sveitarstjóra, skrifstofu og stofnunum sveitarfélagsins
Október 2016
Markmiðið með samantekt þessari er að efla upplýsingaflæði milli stofnana sveitarfélagsins, til sveitarstjórnar og til íbúa.
Sveitarstjóri, forstöðumenn og starfsmenn skrifstofu taka saman helstu verkefni liðins mánaðar auk þess að gera grein fyrir
áætluðum verkefnum komandi mánaðar. Það er von okkar að með þessu náist að varpa meira ljósi á það sem er í gangi í
sveitarfélaginu á hverjum tíma og hvað er framundan. Hver og einn starfsmaður vinnur sinn part skýrslunnar og er engu breytt, því
getur formið verið breytilegt.

Frá sveitarstjóra – Andrea K. Jónsdóttir
Auk venjubundinna daglegra starfa voru verkefni sveitarstjóra helst þessi í október:
Fyrri hluti októbermánaðar fór að miklu leiti í fundarhöld með forstöðumönnum sviða ásamt nefndarmönnum vegna
fjárhagsáætlunarvinnu fyrir 2017. Bæði var farið yfir þau verkefni sem eftir standa af 2016 og farið yfir tillögur
forstöðumanna umverkefni og framkvæmdir næsta árs. Í lok mánaðar voru svo tveir stífir vinnufundir með sveitarstjórn
þar sem farið var yfir heildarmyndina varðandi fjárhagsáætlun 2017 og er áætlunin nú í lokavinnslu fyrir fyrri umræðu í
sveitarstjórn. Töluvert hefur verið um fundarhöld varðandi AtVest og þær mögulegu breytingar sem þar eru til skoðunar
í samvinnu við FV. Stjórn BsVest fundaði einu sinni. 7. október fór ég á Ísafjörð til fundar sem Byggðastofnun boðaði til
og bar yfirskriftina „Samráðsfundur um byggðaáætlun“. Í kjölfar þess fundar var fundur í samráðsvettvangi Vestfjarða
um sóknaráætlun sem ég sat sem fulltrúi Strandabyggðar. Ég fór á fund í IRR þann18. október vegna Bgatnagerðargjalda ásamt fulltrúum frá Breiðdalshreppi og Seyðisfirði ásamt fulltrúum frá IRR og sambandi
sveitarfélaga.Umræðuefnið var B-gjöldin og hvaða möguleikar eru í stöðunni fyrir sveitarfélög sem ekki hafa getað lokið
gatnaframkvæmdum á þeim götum sem mögulega er hægt að innheimta þau gjöld. Unnið verður áfram að þeim málum.
Sma dag var vinnufundur með Thorp vegna lokaskýrslu í stefnumótunarvinnu, ákveðið var að taka einn vinnufund til
viðbótar og verður hann í nóvember. 19. Október var boðaður fundur með nokkrum fyrirtækjum í Strandabyggð vegna
Hamingjudaga í þeim tilgangi að kanna hvernig fyrirtækin sjá möguleika sína og tækifæri tengda hátíðinni. Enginn mætti
til fundarins. Við Íris tókum því á það ráð að heimsækja nokkur fyrirtæki og var það gert viku síðar með góðum árangri.
Fundur sem vera átti með FV þann 20. Október féll niður og ekki hefur gefist nýtt tækifæri. Þessi fundur var liður í
fundarröð FV þar sem stjórn og starfsmenn heimsóttu sveitarfélögin á Vestfjörðum til að ræða málefni og nálganir á
verkefnum. Í tvígang þennan mánuð hef ég aðstoðað umsjónarmann dreifnáms þegar vantar einhver til að fara með
lyklavöldin og hefur það gengið vel. Nemendahópur ú 8 – 10 bekk heimsótti mig og tók við mig viðtal í tengslum við
verkefni í samfélagsfræði sem þau unnu að og var það mjög gaman. Sveitarstjórar og oddvitar Dalabyggðar og
Reyhólahrepps heimsóttu okkur Jón Gísla til að ræða möguleika á frekara samstarfi sveitarfélaganna og var áhersla
fundarins á brunamál, skipulagsmál og fræðslumál.
Í nóvember verður áfram unnið að fjárhagsáætlun en fyrri umræða um hana fer fram þann 8. nóvember. Fulltrúar frá
DK heimsóttu okkur 2. Nóvember til að kynna fyrir okkur kosti DK bókhaldskerfis fyrir sveitarfélög en ljóst er að skipta
þarf yfir í nýtt kerfi þar sem þjónusta og viðhald við SFS kerfið er hætt.Fundað verður með Thorp þann 9. Nóv vegna
stefnumótunarvinnu. Við eigum von á fulltrúum frá Fjölneti til okkar til að fara yfir stöðu tenginga. Svo mörg voru þau
orð.
Frá forstöðumanni áhaldahúss – Sigurður M Þorvaldsson
Gott veður hefur einkennt október svo bátar hafa geta róið töluvert og er búið að landa 206 tonnum í október og
höfum við haft hérna aðkomu bát sem hefur róið mjög stíft hann heitir Tryggvi Eðvalds og hefur hann landað rúmum
100 tonnum. Vonum að veðrið haldi áfram að vera með okkur svo bátarnir haldi áfram að róa svona í nóvember.
Við erum búnir að vera vinna við þakið á íþróttarhúsinu og gengur það mjög vel og klárast núna í byrjun
nóvember.Þakkassinn á félagsheimilinu er klár fyrir utan 1-2 spýtur sem á eftir að setja upp.
Við höfum verið að vinna í ræsum fyrir veturinn og erum að grafa upp fyrir framan Hlökk stífluð ræsi svo þau geti tekið
við vatni sem rennur niður brekkuna án þess að það fari allt inná gólf hjá Hlökk.

Nú er Valgeir að hætta hjá okkur og fer hann í pakkhúsið og eigum við eftir að njóta krafta hans þar, þökkum honum
kærlega fyrir hans störf í áhaldahúsinu og óskum honum velfarnaðar í nýja starfinu.
Frá skrifstofustjóra - Salbjörg Engilbertsdóttir
Mánuðurinn hefur farið eiginlega allur farið í vinnu við fjárhagsáætlun. Fundir voru haldnir í október með
deildarstjórum og formönnum nefnda og unnin áætlun skv. niðurstöðu þeirra funda.
Bókhaldskerfið okkar er að líða undir lok og við höfum verið að skoða framtíðarlausnir í þeim málum. Einnig tölvu,
síma og önnur tæknimál. Framundan í nóvember er fyrri umræða fjárhagsáætlunar og að vinna í bókhaldinu sem
hefur eðlilega setið á hakanum undanfarið.
Félagsheimili
Fyrirtækið True North leigði félagsheimilið í 10 daga í október vegna verkefnis á Ströndum og Leikfélagið sem var
komið á fullt í æfingaferlinu, færði sig á aðra æfingastaði. Allt gekk mjög vel enda allir samtaka um að þetta myndi
ganga upp.
Gísli Gunnlaugsson fór með mér um húsnæðið seinni part október og mun vinna endurbótaáætlun á næstunni.
Framundan eru sýningar hjá LH á Blessuðu barnaláni og er frumsýning í kvöld 4/11
Frá félagsmálastjóra – María Játvarðardóttir
Í október var unnið að fjárhagsáætlun.
3. október var fundur hjá Barnaverndarnefnd Húnaþings vestra, Stranda og Reykhólahrepps.
7. október fór ég á Barnaverndarþing í Reykjavík og vann einnig í Reykjavík þann 6. og 10. október.
Aðra daga mánaðarins hef ég unnið að þeim málum sem eru í gangi í héraðinu.
Ég sit fundi í Grunnskólanum á Hólmavík, nemendaverndarráðsfundi og teymisfundi með fötluðum börnum. Ég hef
breytt um viðverudag á Reykhólum og fer nú þangað á fimmtudögum í stað mánudaga. Þó þarf ég stundum að vera
þar á öðrum dögum og reyni að hagræða eins og ég get.

Frá forstöðumanna Íþróttamiðstöðvar – Hrafnhildur Skúladóttir
Framkvæmdir





Þakviðgerðir
Loksins kom að því að þakkanturinn á Íþróttamiðstöðinni sem hefur lekið um árabil var lagaður. Síðan í mars var
ég búin að bíða eftir mönnum til að einangra hann upp á nýtt og nú undir lok október komu iðnaðarmenn sem
sérhæfa sig í svona þakkpappaeinangrun og bræddu nýja klæðningu á þakkantinn. Það leit ekki vel út með
veðrið og mér finnst þeir hefðu mátt vera löngu búnir að koma en gott að það er búið.
Skipt var um skrár í útihurðum eftir að farið var inn og verkfæri fjarlægð í óleyfi og hefur ekki verið skilað.
Nýir sturtuhnappar voru settir á nokkrar sturtur í kvennaklefa þar sem orðið var mjög hvimleitt hvað tímarofinn á
þeim var orðinn lélegur.

Uppákomur




Vestraæfing.
Sameiginleg æfing í knattspyrnu 5. og 6. flokks kvenna frá Ísafirði, Bolungarvík, Reykhólum og Hólmavík var
haldin um miðjan október. Föstudagur og laugardagur. Þátttakendur voru 15 og gisti aðkomufólk í
dreifnámshúsinu. Þetta gekk ótrúlega vel og var mikil gleði með helgina hjá þátttakendum.
Bocciamót eldri borgara var einnig haldið hér um miðjan mánuð. Þá kom stór hópur frá Reykjavík og Borgarnesi
og keppti við heimamenn í boccia. Þar var víst augljóst að keppnisskapið fer ekki eftir aldri.



Hér átti að vera TWI teygjuæfing sem féll niður vegna færðar. Þjálfari treysti sér ekki til að keyra hingað þegar að
þessu kom vegna hálku. Vonandi sér hann sér færi á að heimsækja okkur síðar.

Annað


Gísli Gunnlaugsson tæknifræðingur kom og tók út fyrirhugaðar viðgerðir/endurbætur sem m.a. voru settar inn í
fjárhagsáætlun.
o Múrun/flotun á laugarbakka
o Viðgerð á reykræstiútbúnaði í íþróttasal
o Glerísetning í þakkglugga í íþróttasal
o Gerð búningsklefa fyrir fatlaða. Tæknifræðingi fannst góð hugmynd að setja gufubað út á
sundlaugarbakka og taka eimbaðsklefann undir búningsaðstöðu. Þar sem lagnir, klóak og rafmagn væri
innan seilingar og framkvæmdin ódýrari en að byggja við. En sökum plássleysis þá kemst svona klefi illa
fyrir annars staðar innan dyra. Bæði þarf að vera hægt að ganga beint inn í hann frá almenningsgangi og
einnig þarf að vera hægt að ganga út úr honum og út út í laug. Nauðsyn slíks klefa er viðurkennd en
útfærslu og kostnað þarf að skoða.



Starfsmannaráðningar
Einn starfsmaður hefur sagt upp störfum og er unnið að ráðningu í hans stað.

Frá leikskólastjóra – Aðalbjörg Signý Sigurvaldadóttir
Auglýst var í starf matar-og ræstis 100%, tvær umsóknir bárust. Aðalbjörg steig til hliðar og sá sveitarstjóri um
ráðningu í starfið. Ágúst Þ.Jónsson var ráðin og kemur hann vonandi sem fyrst til starfa.
Auglýst var einnig í starf inn á deild, ekki hafa borist neinar umsóknir í það starf og verður send út ný auglýsing sem
fyrst.
Mikið álag hefur verið á starfsfólki í manneklunni og á starfsfólk hrós skilið fyrir þennan tíma. Starfsfólk hefur verið
lausnarmiðað, hjálpsamt og jákvætt en það er mikilvægt á svona tímabilum.
Við fengum Ásthildi Bj. Snorradóttur í heimsókn, en hún er leiðbeinandi okkar í þróunarverkefninu , Málþroski og
læsi –færni til framtíðar, var hún með leiðbeiningar og hugmyndir inn í starfið. Starfsfólk er í vinnu við að taka þær
inn í starfið.
Haustþingið var haldið 7.okt. á Sauðárkróki. Þar var fyrirlestur um næringu ungra barna og einnig málstofur með
fjölbreyttu efni og fræðslu. Fóru alls 7 starfsmenn á þingið og höfðu bæði gang og gaman af.
5ára nemendur fóru á leiksýninguna, Lofthræddi Örninn hann Örvar, þjóðleikhúsið sá um sýninguna og leikari var
Oddur Júlíusson. Fékk leikskólinn kynningardisk frá Þjóðleikhúsinu, hann er með tónlist úr verkinu „Fjarskaland“ eftir
Guðjón Davíð Karlsson (Góa) en það verður frumsýnt í Janúar 2017. Sjá nánar á www.leikhusið.is/fjarskaland
Samstarf við Steinunni I. Stefánsdóttur hjá Starfsleikni ehf. heldur áfram og er næsti dagur með henni hér í
leikskólanum er 10.nóv.
Frá skólastjóra Grunn- og Tónskólans – Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir
Ýmislegt var á seyði utan hefðbundinnar kennslu í skólanum í október og þó margt sé í boði og sitthvað um að vera
má alls ekki vanmeta hið mikilvæga starf sem á sér stað á hverjum degi en verður þó ekki talið upp hér.
3. október var leikverkið Eldbarnið sýnt í Félagsheimilinu á vegum verkefnisins List fyrir alla. Sýningin var í boði fyrir
nemendur í 5.-7. bekk og nemendur frá Drangsnesi og Reykhólum mættu líka á sýninguna.

7. október fóru kennarar á haustþing á Hvammstanga og 10. október heimsótti Bergmann Guðmundsson formaður
KSNV félaga sína á Hólmavík.
12. Forvarnardagurinn í 8.-10 bekk var 12. október og sama dag komu fulltrúar Rauða krossins með kynningu til
nemenda í 5. – 7. Bekk
13. október kom svo Fjármálavit og var með fyrirlestur og fræðslu í Hnyðju fyrir nemendur í 8.-10. bekk á Hólmavík
og Reykhólum.
18. október kom Þjóðleikhúsið við í Félagsheimilinu og bauð fimm ára nemendum leikskólans og sex og sjö ára
nemendum grunnskólans á leiksýninguna: Lofthræddi örninn hann Örvar.
20. október kom fulltrúi Amnesty International og hitti unglingadeildina og kynnti starfið.
21. október fóru nemendur á unglingastigi á Íþróttahátíð Grunnskólans í Bolungarvík eldsnemma að morgni og
gerðu sér glaðan dag við hvers kyns íþróttaiðkun fram á kvöld.
25. október mætti fulltrúi Landsbyggðarvina og kynnti verkefni samtakanna fyrir nemendum og kennurum í 8.-10
bekk.
27. október setti Félagsmiðstöðin OZON um draugahús í skólanum og bauð fólki að styrkja starfsemina.
28. október fóru nemendur og starfsfólk á Drangsnes og tóku þar þátt í TABÚ deginum og fengu fræðslu um fatlanir
og fordóma.
Skólastjóri sótti fundi vegna fjárhagsáætlanagerðar og fræðslunefndar auk funda með samstarfsfólki.
Heilbrigðisskoðanir á börnum í nokkrum bekkjum fóru fram á Heilbrigðisstofnun
Framundan er samtalsdagur foreldra, nemenda og kennara 5. nóvember, vetrarfrí , iðnkynning og vísindaþemadagar
í lok mánaðar
Skýrslu vantar frá tómstundafulltrúa.

