Fundur svæðisráðs á vestursvæði með stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs
Haldinn í Hestheimum mánudaginn 23.janúar 2017 kl. 17:30
Fundarmenn:
Svæðisráð vestursvæðis: Ásta Berghildur Ólafsdóttir, Ólafía Jakobsdóttir, Hákon Gunnarsson og Erla
Ívarsdóttir. Forföll boðaði Heiða Guðný Ásgeirsdóttir
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs: Ármann Höskuldsson, Björn Ingi Jónsson, Snorri Ingimarsson,
Sigmundur Einarsson, Ruth Magnúsdóttir, Guðrún Jónsdóttir
Starfsmenn þjóðgarðsins: Þórður Ólafsson framkvæmdastjóri, Valbjörn Steingrímsson fjármálastjóri
og Orri Páll Jóhannsson þjóðgarðsvörður á vestursvæði.

Varaformaður svæðisráðs á vestursvæði Ásta Berghildur Ólafsdóttir setti fundinn og var
fundarstjóri
Málefni Kirkjubæjarstofu: Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu málsins. Búið er að ganga frá
samningum við hönnunarteymi og hönnunarvinna er hafin. Fyrir liggur að fjárveiting á
þessu ári er 125 milljónir. Heildarkostnaður er metinn um 450 milljónir. Ólafía spurðist
fyrir um hvernig samráði við sveitastjórn verði háttar. Framkvæmdastjóri svaraði að
fyrirhugað væri fullt samráð við sveitastjórn. Ólafía spurðist fyrir um lóðarmál og
staðsetningu brúar, sem var skilyrði sveitastjórnar fyrir staðsetningu. Þjóðgarðsvörður á
vestursvæði spurði einnig um hvernig aðkoma starfsmanna yrði að hönnun
gestastofunnar. Stjórn telur aðkomu starfsfólks mikilvæga og mun leitast við að koma því
í farveg.
Heilsársopnun Skaftárstofu: Þjóðgarðsvörður ræddi starfsmannamál og heilsársmönnun
Skaftárstofu. Hann ræddi jafnframt umræðu um Kirkjubæjarklaustur sem öryggisveitu og
mikilvægi heilsársopnunar. Ekki liggur fjárveiting til heilsársopnunar á fjárlögum þessa
árs. Svæðisráðið leggur áherslu á heilsársopnun.
Starfsstöðin í Hrauneyjum: Formaður svæðisráðs á vestursvæði hefur verið í sambandi
við sveitarstjórn Ásahrepps og rekstraraðila í Hrauneyjum. Almenn ánægja er með
hvernig til tókst með samstarf um landvörð og upplýsingaveitu í Hrauneyjum. sl. sumar.
Upplýsingagjöf var daglega frá kl. 9-17 alla daga í Hrauneyjum. Einn landvörður var í
Nýjadal og annar í vegalandvörslu á Tungnáröræfum. Rætt um hugsanlegt frekara
samstarf við UST og Landsvirkjun.
Varaformaður vestursvæðis ræddi boð sveitarfélagsins Ásahrepps um möglega
íhlaupanýtingu á opnu skrifstofurými á Laugalandi.
Samstarf um landvörslu: Þjóðgarðsvörður á vestursvæði ræddi samstarf um landvörslu
við sveitarfélög í tengslum við starfstöðvar þjóðgarðsins fyrir starfsmenn þjóðgarðsins.
Mannahald á vestursvæði: Þjóðgarðsvörður á vestursvæði ræddi mönnun í landvörslu á
vestursvæði og vaxandi umferð ferðamanna inn á svæðið eftir að landvörslu lýkur að
hausti, miðað við núverandi fyrirkomulag. Ólafía spurði hvort ekki væri komið að
ráðningu þriðja starfsmannisins á svæðinu.

Samskipti og samvinna við stjórn og framkvæmdastjóra: Ólafía spurðist hvort bóka
mætti á stjórnarfundum hvaða fundargerðir svæðisráða verða teknar fyrir á hverjum
stjórnarfundi. Hún ræddi einnig mikilvægi góðs upplýsaflæðis milli stjórnar og
svæðisráða. Formaður ræddi að starfsreglur stjórnar sem eru í smíðum munu hafa áhrif
á þennan þátt og í framhaldi verða settar reglur fyrir stjórnir svæðisráða.

Fundi slitið kl. 19:30
Fundargerð ritaði Ruth Magnúsdóttir

