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Fundargerð 273. fundar 

sveitarstjórnar Flóahrepps 
 

Fundarstaður:  Fundarsalur Þingborg  

Fundardagur:  fimmtudagur 22. desember 2022 

Fundartími:  10:00-10:30 

Fundarmenn:   Árni Eiríksson oddviti 

Hulda Kristjánsdóttir, sveitarstjóri 
Walter Fannar Kristjánsson í fjarfundarbúnaði 

Harpa Magnúsdóttir 

Elín Höskuldsdóttir 

 
Árni Eiríksson oddviti setti fund, bauð fundargesti velkomna og leitaði athugasemda við fundarboð. 

Engar athugasemdir gerðar. Hulda Kristjánsdóttir ritaði fundargerð. Samþykkt að bæta við lið 3, 

málefni Sorpstöðvar Suðurlands.  
 

1. Umdæmisráð barnaverndar á landsbyggðinni – staðfesting á samningi. 

Fyrir liggur samningur um rekstur umdæmisráðs Landsbyggða með vísan í 14. gr. 
barnaverndarlaga nr. 80/2002.   

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir að fela sveitarstjóra að rita undir fyrirliggjandi samning 

um rekstur umdæmisráðs Landsbyggða. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum.  
2. Samkomulag á milli íslenska ríkisins og sveitarfélaga um breytingu á fjármögnun á 

lögbundinni þjónustu við fatlað fólk.  

Fyrir liggur samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga, dags. 16.12.2022, varðandi breytingu á 
fjármögnun þjónustu við fatlað fólk og hækkun útsvarsálagningar. 

Eftirfarandi tillaga lögð fram. 

Með vísan til ákvæða varðandi breytingu á fjármögnun á þjónustu við fatlað fólk í 

fyrirliggjandi samkomulagi á milli ríkis og sveitarfélaga, dags. 16.12.2022, er byggir á 
breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga sem samþykkt var á Alþingi 16.12.2022, 

samþykkir sveitarstjórn Flóahrepps að álagningahlutfall útsvars fyrir árið 2023 hækki um 

0,22% og verði 14,74%. Þar sem tekjuskattsálagning lækkar um samsvarandi mun ákvörðunin 
ekki leiða til þess að heildarálögur á skattgreiðendur muni hækka.  

Sveitarstjóra falið að tilkynna breytt útsvarshlutfall til fjármálaráðuneytis fyrir 30. desember 

2022. 
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

3. Málefni Sorpstöðvar Suðurlands 

Fyrir liggur fundargerð stjórnar Sorpstöðvar Suðurland nr. 316. Í lið 1 í fundargerð er fjallað 

um hluthafafund Orkugerðarinnar ehf. frá 25.11.2022 og áhuga á aukningu hlutafjár. Boðað 
hefur verið til félagsfundar hjá Sorpstöð Suðurlands þann 04.01.2023 og er óskað eftir heimild 

frá aðildarsveitarfélögunum til að kaupa hlut í félaginu Orkugerðin ehf. að upphæð 24,5 m.kr. 

til þess að viðhalda eignarhlut SOS í hlutfalli við aðra eigendur Orkugerðarinnar.  
Sveitarstjórn Flóahrepps gefur heimild fyrir sitt leiti fyrir kaupum á hlutafé í félaginu 

Orkugerðin ehf. að upphæð 24,5 m.kr. með fyrirvara um að hlutafjárkaup séu fjármögnuð með 

eigin fé Sorpstöðvar Suðurlands.  
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 
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Elín Höskuldsdóttir  (sign)    


