
18. fundur stjórnar SvAust haldinn miðvikudaginn 13. júní 2018 á 
bæjarskrifstofum Fljótsdalshéraðs. Fundurinn hófst kl. 10.05 

Mætt voru Páll Björgvin Guðmundsson (Fjarðabyggð), Björn Ingimarsson 
(Fljótsdalshérað), Sigrún Blöndal (SSA) í forföllum Jóneyjar Jónsdóttir, Jódís 
Skúladóttir verkefnastjóri SvAust. 
Auk þess sat fundinn Magnús Ásmundsson forstjóri Alcoa Fjarðaráls. Sigrún 
Blöndal skrifaði fundargerð. 

Páll Björgvin Guðmundsson formaður setti fundinn. 

Verkefnastjóri SvAust (JS) greindi frá því að starfsemi SvAust væri nú formgerð og 
komin af stað.  

Forstjóri Alcoa Fjarðaráls (MÁ) fór yfir aðkomu AF að akstri starfsmanna AF og 
verktaka sem vinna fyrir fyrirtækið.  AF hefur áhuga á að þróa frekar samstarf um 
almenningssamgöngur en fyrirtækið setur umtalsverða fjármuni í akstur á milli 
staða fyrir starfsmenn. AF hefur bent þeim verktökum, sem annast akstur, á þann 
möguleika að nýta sér sveigjanleika varðandi stærð bíla sem notaður eru til aksturs 
þannig að hægt sé að selja fleirum aðgang að ferðum. Þannig gæti kerfið nýst enn 
fleirum en starfsmönnum AF en þarf vissulega að henta vaktakerfi sem er í 
fyrirtækinu. Ekki eru líkur á að það taki breytingum á næstunni. AF gæti e.t.v. 
komið að rekstri SvAust en með þeim fyrirvara að það þjóni hagsmunum 
fyrirtækisins. Mikið samráð er á milli AF og verktaka sem annast akstur, þ.e. Tanna 
Travel og Austfjarðaleið.  

Rætt um Curron kerfið en MÁ telur ekkert virði fyrir AF af kerfinu. Fyrirtækið nýtir 
engar upplýsingar úr því kerfi en hins vegar mætti skoða tækifæri sem gætu falist í 
að nýta fjármuni sem AF greiðir fyrir Curron í önnur verkefni, s.s. þróun á 
almenningssamgöngum sem MÁ metur sem jákvætt fyrir Alcoa Fjarðarál. 

SB og JS fóru yfir atriði sem varða Curron. Ekki er miklar líkur á að Fljótsdalshérað 
taki kerfið upp sem skráningarkerfi fyrir sveitarfélagið. Í yfirferð JS um starfsvæði 
SvAust hefur komið fram að starfsfólk í íþróttamiðstöðvum og sundlaugum í 
Fjarðabyggð er ekki allskostar ánægt með Curron kerfið og telur að þar þurfi 
úrbætur.  Einnig hefur komið fram að starfsfólk í upplýsingamiðstöðvum, 
sveitarfélaga og ferðaþjónustuaðilar þekkja ekki nægilega vel áætlun 
almenningssamgangna og kerfið í heild sinni.  

Ræða þarf við alla akstursaðila, samræma reglur og ná betur utanum kerfið þannig 
að meiri festa sé og þar með öryggi fyrir þá sem nýta sér kerfið. 



Rætt var um erindi frá Jakobi Sigurðssyni, sem barst SSA 2017. JS aflar upplýsinga 
hjá Jóneyju Jónsdóttur varðandi erindið.  Einnig spurt út í viðbrögð 
Seyðisfjarðarkaupstaðar við erindi formanns SSA varðandi aðkomu Sfk að SvAust. 
Sfk hefur ekki endurskoðað afstöðu til aðildar að SvAust. 

JS falið að koma á fundi með fulltrúum Curron.  

Áformað að næsti fundur verði 26. júní í Fjarðabyggð. 

Fleira ekki rætt. Fundi slitið 11.15. 
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