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Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps - 517
FUNDARBOÐ
517. fundur Hreppsnefndar Tálknafjarðarhrepps
verður haldinn Strandgötu 38, 21. nóvember 2017 og hefst kl. 17:00.

Dagskrá:
Fundargerðir til staðfestingar
1.

1711001F - Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd - 18
1.1 1710033 - Beiðni: um upplý singar um leikskó la
1.2 1708030 - Grunnskó li: Fulltrú i kennara ı́ skó lanefnd.
1.3 1711014 - Fjá rhagsá ætlun: 2018: Fjá rhagsá ætlun fyrir Eignasjó ð DRO* G.
1.4 1711013 - Fjá rhagsá ætlun: 2018. Fjá rhagsá ætlun fyrir menningarmá l DRO* G
1711012 - Fjá rhagsá ætlun: 2018: Fjá rhagsá ætlun I-þró ttahú s og sundlaugar
1.5
DRO* G
1711011 - Fjá rhagsá ætlun: 2018: Fjá rhaglsá ætlun fyrir Tá lkna1jarðarskó la,
1.6
DRO* G
1.7 1708032 - Grunnskó li: Starfsá ætlun grunnskó la Tá lkna1jarðar 2017-2018.
1708035 - Leikskó li: Skó laná msskrá og starfsá ætlun leikskó la vegna á rsins
1.8
2017-2018.
1.9 1708031 - Grunnskó li: Skó laná msskrá 2017-2018.
1.10 1703003 - Upplý singagjö f; Skó lastjó ra.
1.11 1710029 - Ná mskeið: A- hugavert ná mskeið fyrir foreldra

2.

1709001F - Byggingar-,skipulags- og umhver&isnefnd - 29
1709003 - Norður botn. H1, umsó kn um byggingarley1i, lokun
2.1
vatnshreinsikerja.
1710010 - Umsó kn um byggingarley1i. Ný r eldsneytisgeymir á bryggjunni á
2.2
Tá lkna1irði.
2.3 1706039 - Guðmundur M. A- stþó rsson. Umsó kn um ló ð, Dunhagi.

3.

1710001F - Atvinnu- og hafnarnefnd - 16
3.1 1709001 - Hafnarmá l: Hafnarreglugerð Tá lkna1jarðar
3.2 1709013 - Reglugerð: um slysavarnir og ö ryggisbú nað ı́ hö fnum
3.3 1711015 - Hafnarmá l: gjaldskrá 2018
3.4 1711016 - Fjá rhagsá ætlun: 2018 Hafnarsjó ður DRO* G
3.5 1709016 - Hafnarmá l: Hafnarsvæði umhver1ismá l.
3.6 1709040 - Upplý singar: um stærstu ú tgerðir og ı́shlutfall ı́ a1la
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3.7
4.

1709057 - Hö fn: Skipakomur 2017

1711001F - Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd - 18
4.1 1710033 - Beiðni: um upplý singar um leikskó la
4.2 1708030 - Grunnskó li: Fulltrú i kennara ı́ skó lanefnd.
4.3 1711014 - Fjá rhagsá ætlun: 2018: Fjá rhagsá ætlun fyrir Eignasjó ð DRO* G.
4.4 1711013 - Fjá rhagsá ætlun: 2018. Fjá rhagsá ætlun fyrir menningarmá l DRO* G
1711012 - Fjá rhagsá ætlun: 2018: Fjá rhagsá ætlun I-þró ttahú s og sundlaugar
4.5
DRO* G
1711011 - Fjá rhagsá ætlun: 2018: Fjá rhaglsá ætlun fyrir Tá lkna1jarðarskó la,
4.6
DRO* G
4.7 1708032 - Grunnskó li: Starfsá ætlun grunnskó la Tá lkna1jarðar 2017-2018.
1708035 - Leikskó li: Skó laná msskrá og starfsá ætlun leikskó la vegna á rsins
4.8
2017-2018.
4.9 1708031 - Grunnskó li: Skó laná msskrá 2017-2018.
4.10 1703003 - Upplý singagjö f; Skó lastjó ra.
4.11 1710029 - Ná mskeið: A- hugavert ná mskeið fyrir foreldra

Almenn erindi
5.

1711019 - Umsögn: Gjaldskrá 2018: fyrir sorphirðu, sorpeyðingu og
endurvinnslu í Tálkna&jarðarhreppinánari útlistun
Sveitarstjó ri leggur fram ný ja gjaldskrá vegna sorphirðu, sorpeyðingu og
endurvinnslu en umræddur má la1lokkur hefur verið rekinn með halla undanfarin á r.
Magn af sorpi hefur aukist á svæðinu með aukinni umferð ferðamanna og meðan
rı́kissjó ður kemur ekki á mó ts við sveitarfé lö g vegna aukins magns af sorði.

6.

1711018 - Gjaldskrár 2018: Gjaldskrá fyrir sorphirðu, sorpeyðingu og
endurvinnslu í Tálkna&jarðarhreppi 2018.
Lö gð er fram tillaga að ný rri gjaldskrá
fyrir sorphirðu, sorpeyðingu og endurvinnslu ı́ Tá lkna1jarðarhreppi

7.

1711027 - Fasteingagjöld: Reglur um tekjutengdan afslátt af fasteignaskatti hjá
elli- og örorkulífeyrisþegum í Tálkna&jarðarhrepp árið 2018.
Sveitaarfé algið veitir afslá tt til eldri borgara og ö ryrkja af
fasteignaskatti.Viðmiðunar1já rhæðir eru nú hækkaðar ı́ samræmi við hækkanir
launa.

8.

1711025 - Endurskoðun 2017: Átta mánaða uppgjör Tálkna&jarðarhrepps.
Unnið var á tta má naða uppgjö r fyrir Tá lkna1jarðarhrepp. Mikill viðsnú ningur hefur
orðið ı́ rekstri sveitarfé lagsins. Þar munar mestu um hækkun skatttekna, betra
eftirliti með tekjuskrá ningu hjá hafnarsjó ði, tjaldsvæði og ı́þró ttamiðstö ð.
Unnið hefur verið að verkferlagreiningu vegna tekjuskrá ingar á hafnarsvæði og er sú
vinna farin að skila á rangri.
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9.

1711024 - Fjárhagsátæun 2018: Útgönguspá ársins 2017.
Við vinnslu á 1já rhagsá ætlun 2017 gerði sveitarstjó ri ú tgö nguspá , en ljó st var að
miklar svei1lur voru ı́ tekjum á rinu 2016, sem og var mikil hækkun á kostnaðarliðum.
I- umræðu um 1já rhagsá ætlun 2017 voru á sakanir bornar á sveitarstjó ra að vera ekki
með ré ttann grunn til 1já rhagsá ætlunargerðar 2017.
Þvı́ var unnið á tta má naða uppgjö r og á grunni þess var gerð ú tgö nguspá sem er lö gð
fyrir sveitarstjó rn til samþykktar, eða synjunar sem grunnur fyrir 1já rhagsá ætlun
2018-2021.

10. 1609031 - Fyrirspurnir frá Eftirlitsnefnd sveitarfélaga vegna ársreiknings
2015.
11. 1711005 - Úrbætur: krafa um úrbætur vegna kaldavatnsinntaks
12. 1711001 - Fréttabréf ASÍ: október 2017
13. 1710015 - Vörugjöld: bílaleigubifreiða.
Erindi frá Samtö kum aðila ı́ ferðaþjó nustu vegna fyrirhugaðra hækkunar á
vö rugjö ldum á bı́laleigubı́lum
14. 1709056 - Stjórnsýsla: Skár y&ir netföng sveitarsfélagsins
15. 1711029 - Upplýsingagjöf sveitarstjóra: 21.11.2018
Til kynningar
16. 1711021 - Eftirlitskönnun: með skjalavörslu og skjalastjórn
sveitarstjórnarskrifstofa
A- á rinu 2016 var gerð breyting á fyrirkomulagi skjalavistunar hjá
Tá lkna1jarðarhrepp. A- ður hafði skjalaker1i sveitarfé lagsins verið samkeyrt með
Vesturbyggð, en það smaræmdist ekki XXX um skjalastjó rn sveitarfé laga. Þvi var sett
upp ný utt ker1i, sem er með má lalykla sem hafa verið samþykkti af Þjó ðskjalasafni
I-slands. Þetta er fyrst eftilitskö nnun Þjó ðskjalasafnsins með ker1inu.
17. 1711017 - Leiðrétt: fasteignamat 2018
Erindi frá Jó ðskrá vegna leiðré ttingar á fasteingamati tengt sumarhú sum
18. 1709021 - Fjárhagsáætlun: Forsendur fyrir vinnslu &járheimilda 2018
19. 1710021 - Aldarafmæli: sjálfstæðis og fullveldis Íslands
A- rið 2018 eru 100 á r liðin frá þvı́ að I-sland varð frjá lst og fullvalda rı́ki.
Aldarafmælisins verður minnst allt á rið með
1jö lbreyttri og vandaðri dagskrá , um land allt. Þvı́ er nú leitað til landsmanna við
mó tun dagskrá r afmælisá rsins.
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20. 1709051 - Náttúrustofa Vest&jarða: samningur milli sveitarfélaga og UAR
Samningar milli umhver1is-og auðlindará ðuneytisins og sveitarfé laga sem ı́ gildi eru
renna ú t ı́ á rslok 2017.Þar sem ekki næst að endurskoða samningana fyrir á rslok
leggur rá ðuneytið til að samningar við aðildarsveitarfé lö gin verði framlegndur um
eitt á r.
21. 1711007 - Umsókn : um styrk úr Orkusjóði
Umsó kn frá Hitaveitu Tá lkna1jarðar, á grundvelli 1.og 2.tö llul. 1.mgr. 11.gr.
reglugerðar um framkvæmd niðurgreiðslu hú shitunarkostnaðar nr.693/2013.
En niðurgreiðsla til hú shitunar ı́ Tá lkna1irði er tæpar 20 mkr á á ri og þvı́ er um mikið
hagsmunamá l fyrir ı́bú a Tá lkna1jrðarhrepps og Orkusjó ð að ræða.

19. nóvember 2017
Indriði Indriðason, Sveitastjóri.

