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Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps - 563
FUNDARBOÐ
563. fundur Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps
verður haldinn Strandgötu 38, 12. nóvember 2020 og hefst kl. 18:00.

Dagskrá:
Almenn erindi
1. 1908014 - Fjárhagsáætlun 2020-2023
Lögð er fram útkomuspá vegna reksturs Tálknafjarðarhrepps árið 2020. Á fundinum
verða jafnframt lagðar fram tillögur að viðaukum við fjárhagsáætlun 2020.
2. 2011247 - Lántaka 2020
Löðg verður fram tillaga að lánttöku vegna fjárfestingar áranna 2020 og 2019.
3. 2007024 - Fjárhagsáætlun 2021-2024
Tillaga að fjárhagsáæltun 2021-2024 verður lögð fram til fyrri umræðu í
sveitarstjórn.
4. 2010038 - Áætlun endurnýjuð Áfangastaðaáætlun Vestfjarða til umfjöllunar og
samþykkis
Tölvupóstur frá Markaðsstofu Vestfjarða dags. 06.10.2020 þar sem uppfærð
Áfangaáæltun Vestfjarða er send Tálknafjarðarhreppi til umfjöllunar og samþykkis.
5. 2011204 - Umsagnarbeiðni vegna breytingar á starfsleyfi Arnarlax
Bréf frá Skipulagsstofnun dags. 30.10.2020 þar sem óskað er eftir að
Tálknafjarðarhreppur gefi umsögn um hvort og á hvaða forsendum breyting á
skilyrðum í starfsleyfi Arnarlax í Patreksfirði og Tálknafirði skuli háð mati á
umhverfisáhrifum í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 og 12. gr. reglugerðar nr.
650/2015 og að teknu tilliti til 2. viðauka framangreindra laga.
6. 2010179 - Flóttafólk móttökusveitarfélög
Tölvupóstur frá Félagsmálaráðuneytinu dags. 26.10.2020 þar sem leitað er að
áhugasömum sveitarfélögum til að taka þátt í eins árs tilraunaverkefni vegna
samræmdrar móttöku flóttafólks.
7. 2011244 - Áskorun um endurskoðun á opnunartíma Gámavallar Tálknafjarðar
Tölvupóstur frá Jónatan Guðbrandssyni dags. 09.11.2020 með áskorun um
endurskoðun á opnunartíma gámavalla á Tálknafirði.
Til kynningar
8. 2011209 - Dagur Íslenskrar tungu
Bréf frá Lilju D. Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra og Guðrúnu
Nordal forstöðumanni Stonfunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum dags.
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28.10.2020 varðandi Dag íslenkrar tungu sem er 16. nóvember n.k.
9. 2010135 - Ágóðahlutagreiðsla 2020
Bréf frá Eignarhaldsfélaginu Brunabótarfélagi Íslands dags. 15.10.2020 þar sem
tilkynnt er um ágóðahlutagreiðslu ársins 2020.
10. 2006316 - Aðalfundur BsVest 2020 og Ársskýrsla 2019
Erindi frá Byggðasamlagi Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks þar sem boðað er til
framhalds aðalfundar sem fór fram 20.10.2020.
11. 2010069 - Beiðni um útkomuspá 2020 og fjárhagsáætlun 2021
Tölvupóstur frá Samgöngu- og sveitarjórnarráðuneytinu dags. 09.10.2020 þar sem
óskað er eftir útkkomuspá fyrir fjárhagsárið 2020 samhliða fjárhagsáætlun 2021.
12. 2010139 - Umsókn auglýst er eftir umsóknum um styrki úr húsafriðunarsjóði
2021
Tölvupóstur frá Minjastofnun Íslands dags. 21.10.2020 þar sem vakin er athygli
sveitarfélaga á að auglýst hafi verið eftir umsóknum um styrki úr húsfriðunarsjóði
vegna ársins 2021.
13. 2009245 - Kvóti úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga og sérreglur
sveitarfélaga
Bréf sveitarstjóra til Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins dags. 14.10.2020
varðandi tilögu að sérstökum úthlutunarreglum byggðakvóta á Tálknafirði
2020/2021.
14. 2005056 - Umhverfisvottun Vestfjarða EarthCheck
Tölvupóstur frá verkefnisstjóra Umhverfisvottunar Vestfjarða dags. 03.09.2020 þar
sem skjali sem staðfestir silfurvottun Vestfjarða hjá Earth Check fyrir árið 2020 er
komið á framfæri. Jafnfram er lögð fram undirrituð stefna sveiarfélaga á Vestfjörðum
um sjálfbæra þróun í umhverfislegu og félagslegu tilliti ásamt framkvæmdaátlun
2020-2025 vegna verkefnisins.
15. 1906391 - Samþykktir Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks
Minnisblað frá framkvæmdastjóra BsVest dags. 19.10.2020 vegna athugasemda
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins við samþykktir BsVest.
16. 2010113 - Landsþing boðun XXXV. landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga
Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 16.10.2020 þar sem boðað er til XXXV.
landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga föstudaginn 18.12.2020.
17. 2011219 - Yfirlýsing frá Baráttuhópi smærri fyrirtækja, einyrkja og sjálfstætt
starfandi aðila í ferðaþjónustu
Yfirlýsing frá Baráttuhópi smærri fyrirtækja, einyrkja og sjálfstætt starfandi aðila í
ferðaþjónustu dags. 03.11.2020.
18. 2011233 - Neysluvatnssýni 12.10.2020
Tölvupóstur frá Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða dags. 16.10.2020 þar sem tilkynnt er um
niðurstöður sýnatöku af neysluvatni sem fór fram 12.10.2020. Fram kemur að sýnið
stenst gæðakröfur samkvæmt reglugerð 536/2001.
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19. 2007054 - Stöðuskýrslur uppbyggingarteymis
Stöðuskýrsla frá Teymi um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar Covid-19
dags. 16.10.2020.
20. 2002240 - Geymsla á eldishringjum í Tálknafirði
Lagður fram tölvupóstur frá Arnarlaxi dags. 26.10.2020 þar sem tilkynnt er um
geymslu eldishringja í sjó við Suðureyri við Tálknafjörð fram til desember 2020.
21. 2007039 - Hafnasambandsþing 2020
Bréf frá Hafnasambandi Íslands dags. 06.11.2020 þar sem boðað er til rafræns
hafnasambandsþings 27. nóvember 2020.
22. 2003422 - Fjarfundir í sveitarstjórnum og nefndum
Auglýsing frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu dags. 05.11.2020 um
ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja starfhæfi sveitarsjórna
og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga. Í auglýsingunni kemur fram að
heimild sveitarstjórna til að taka ákvarðanir á fundi þar sem allir fundarmenn taka
þátt í fundinum í gegnum fjarfundarbúnað er framlengd til 10.03.2021.
23. 2010062 - Upplýsingagjöf sveitarstjóra 2020
Minnisblað sveitarstjóra um stöðu verkefna verður lagt fram á fundinum.
Fundargerðir til kynningar
24. 2009339 - Fundargerð Samráðsnefndar SNS og bæjarstarfsmannafélaga
Fundargerð 15. fundar samráðsnefndar bæjarstarfsmannafélaga innan BSRB og
Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fór fram 24.09.2020.
25. 2001111 - Fundargerðir 2020 Hafnasamband
Fundargerðir 426. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands sem fór fram 28.09.2020
og 427. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands sem fór fram 19.10.2020.
26. 2003304 - Fundargerðir 2020 Vestfjarðarstofu
Fundargerð 30. stjórnarfundar Vestfjarðarstofu sem fór fram 22.09.2020.
27. 2002272 - Fundargerðir 2020 Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða
Fundargerð 130. fundar Heilbrigðisnefndar Vestfjarðarsvæðis sem fór fram
15.10.2020.
28. 2002160 - Fundargerðir 2020 Samband íslenskra sveitarfélaga
Fundargerðir 889. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fór fram
16.10.2020 og 890. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fór fram
30.10.2020.
29. 2002202 - Fundargerðir 2020 Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs
fólks
Fundargerðir stjórnarfundar BsVest sem fór fram 14.09.2020 og stjórnarfundar
BsVest sem fór fram 16.10.2020.
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10.11.2020
Ólafur Þór Ólafsson, Sveitarstjóri.

