
Aðalfundur Dvalarheimilis aldraðra Hvamms árið 2021 

Mættir: Kristján Þór Magnússon (fulltrúi og formaður), Bylgja Steingrímsdóttir (fulltrúi), Aðalsteinn J. 

Halldórsson (fulltrúi), Sveinn Margeirsson, Dagbjört Bjarnadóttir (fulltrúi), Arnór Benónýsson (fulltrúi), 

Dagbjört Jónsdóttir, Áslaug Halldórsdóttir, Helena Ingólfsdóttir (fulltrúi) 

1. Kosning fundarstjóra og ritara 

Formaður DA setti fundinn og lagði til að  verði hann sjálfur fundarstjóri og Aðalsteinn J. 

Halldórsson ritari. 

 

Samþykkt samhljóða 

 

2. Skýrsla stjórnar 

Jón Helgi Björnsson flutti skýrslu stjórnar. Gerði hann grein fyrir starfsemi DA árið 2020. Meðal 

annars fór hann yfir að áframhald er á þeirri þróun að dvalaheimilið sem byggt var sem slíkt sé 

smám saman að breytast í hjúkrunarheimili vegna þess að hjúkrunarrýmum hafi fjöldað en 

dvalarrýmum fækkað. Samstarf DA og HSN hefur haldið áfram og hefur gengið vel, enda þótt 

umdeilanlegt sé að HSN hafi ábyrgð á rekstri sem ekki er á hendi ríkisins. Reiknað er með því að 

þetta fyrirkomulega endi þegar nýja hjúkrunarheimilið verður tekið í gagnið. Fram kom í máli 

Jóns að um talsverðar launahækkanir hafi verið á árinu sem séu aldrei fyllilega bættar af hálfu 

ríkisins sem og meiri veikindi en reiknað var með. Þetta tvennt hafði umtalsverð áhrif á rekstur 

heimilisins. Góðar fréttir voru þó að bæting á rekstrinum á árinu 2021 er yfirvofandi vegna 

fjölgunar um þrjú hjúkrunarrými á meðan tvö dvalarrými sameinast í eitt. Jón Helgi fór yfir 

framkvæmdir í húsnæði heimilisins á árinu. Loks þakkaði Jón Helgi samstarfið við stjórn sem hafi 

verið gott og jafnframt tók hann fram að DA sé mjög heppið með starfsfólk sem hann þakkar góð 

störf á árinu. 

 

3. Ársreikningur ásamt skýrslu endurskoðanda 

Jón Helgi fór yfir ársreikning DA fyrir árið 2020. Rekstrarniðurstaða fyrir árið 2020 var neikvæð 

fyrir afskriftir og fjármagnsliði um 58,3 m.kr. Alls nam halli ársins 75,4 m.kr. Eigni félagsins hafa 

lækkað og eru nú 430,5 m.k vegna lækkunnar á handbæru fé fyrst og fremst. Langtímaskuldir 

hafa lækkað um það bil sex milljónir á milli ára og eru núna rétt um 216 m.kr.  

 

Ársreikningurinn borinn upp til samþykktar. Samþykktur samhljóða. 

 

4. Fjárhagsáætlun 2021 

Jón Helgi lagði fram fjárhagsáætlun og áætlun framlög sveitarfélaganna til rekstrar DA fyrir árið 

2021. 

 

Framlögð fjárhagsáætlun og áætluð framlög sveitarfélaganna samþykkt samhljóða. 

 

5. Kosning til stjórnar og varastjórnar: 

Fram var lögð tillaga að aðalmönnum í stjórn DA: 

Aðalsteinn J. Halldórsson 

Kristján Þór Magnússon 



Bylgja Steingrímsdóttir 

Sigurður Gauti Böðvarsson 

Arnór Benónýsson 

Jóhanna S. Kristjánsdóttir 

 

Tillaga að varastjórn DA: 

Helena Ingólfsdóttir 

Hafrún Olgeirsdóttir 

Katý Bjarnadóttir 

Dagbjört Bjarnadóttir 

Dagbjört Jónsdóttir 

Birna Ásgeirsdóttir 

 

Tillaga samþykkt samhljóða 

 

6. Kosning löggilds endurskoðana og endurskoðurskoðunarfélags 

Tillaga er að Rúnar Bjarnason verði endurskoðandi og PWC verði áfram endurskoðandi og 

endurskoðunarfélag næsta árið. 

Tillagan samþykkt samhljóða 

 

7. Ákvörðun um laun stjórnarmanna og endurskoðanda 

Tillaga borin upp þess efnis að áfram verði laun stjórnarmanna óbreytt og taki mið af launum 

fastanefnda Norðurþings. 

Samþykkt samhljóða 

 

8. Staða framkvæmda við nýtt hjúkrunarheimili og framtíðarnotkun húsnæðis Hvamms 

Kristján Þór fór yfir stöðuna í málefnum nýs hjúkrunarheimilis. Reiknað er með útboði á 

jarðvinnunni á allra næstu dögum og útboði á húsbyggingunni á haustdögum. Jarðrask á nýrri 

lóð hjúkrunarheimilisins mun því byrja um miðjan júlí.  

Kristján kynnti hugmyndir um mögulega verkferla við ákvörðun sveitarfélaganna sem standa að 

rekstri Hvamms, um nýtt hlutverk húsnæðis DA með tilkomu hins nýja hjúkrunarheimilis. 

Kristján lagði til að í september liggi fyrir drög að vinnuáætlun fyrir sameiginlegt starf 

sveitarfélaganna um stefnumótun í málefnum aldraðra á svæðinu, sem tengist ekki hvað sýst 

hinni nýju uppbyggingu hjúkrunarheimilisins og breytingum á nýtingu núverandi húsnæðis DA á 

Húsavík. 

 

9. Önnur mál. 

Engin önnur mál. 

Fleira ekki gert og fundið slitið 15:39 

 


