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Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps - 524
FUNDARBOÐ
524. fundur Hreppsnefndar Tálknafjarðarhrepps
verður haldinn Strandgötu 38, 14. maí 2018 og hefst kl. 17:00.
Sveitarstjóri biðst velvirðingar á þvi að fundarboð fór ekki út fyrir tilskildan tíma
vegna tækniörðugleika.
Dagskrá:
Fundargerð
1.

1805002F - Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefnd - 33
1.1 1805003 - Byggingarmaá l almennt
1.2 1712032 - Deiliskipulag. Lóá ð undir fiskeldi óg seiðisstóö ð.
1.3 1805026 - Umsagnarbeiðni, Móá atuá n 8.

2.

1804002F - Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd - 20
2.1

1612003 - Reglur Taá lknafjarðarhrepps um fóreldragreiðslur vegna gæslu barns
hjaá óö ðrum en dagfóreldrum.

2.2 1803018 - Ytra mat: Grunnskóá lans lókaskyá rsla óg kynningarglærur.
2.3 1703003 - Upplyá singagjóö f; Skóá lastjóá ra.
2.4 1708037 - Grunnskóá li: Skóá ladagatal grunnskóá la.
2.5 1805010 - Breá f: Næstu skref
Almenn erindi
3.

1805028 - Hundahald: umsókn

4.

1805025 - ERASMUS+ : Sveitarfélag í Króatíu óskar eftir samstarfsaðila

5.

1805021 - Brunavarnaáætlun: Boð um aðstoð við gerð hennar

6.

1805018 - Hólsá: undirbúningur um virkjun í Hólsá

7.

1805017 - Vegamál: Ályktun

8.

1805013 - Til umsagnar: Frá nefndasviði Alþingis - 269. mál
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9.

1805012 - Umsögn: Drög að umsögn Sambands.FW: Skipulag haf og
strandsvæðanánari útlistun
Dróö g að umsóö gn sem Samband íáslenskra sveitarfeá laga hefur unnið varðandi
frumvarp til laga um haf óg strandsvæðaskipulag. Uumsóö gn Sambandsins er miðað
við umsóö gn þegar frumvarpið var flutt aá 146. lóö ggjafar, er nuá verulega skerpt aá þeim
atriðum sem varða stjóá rnsyá slu maá laflókksins óg naá lægðarreglu um tóö ku aá kvarðana.
Samkvæmt mati Fjóá rðungssambands Vestfjarða er þrennt sem stenduruá pp uá r:
Svæðisraá ð. Skerpt er aá syá n sveitarfeá laganna um stækkun lóö gsóö gu sveitarfeá laga til
hafsins.
- ÁÁ heyrnarfulltruá ar umhverfissamstaka sitji íá svæðisraá ði.
- Fjaá rmóö gnun. Tryggja verði meira fjaá rmagn til þess að kóma
strandsvæðaskipulagsvinnu strax óg lóö gin taka gildi óg tryggja fjaá rmóö gnun til lóka.
Álmennt. Áð sveitarfeá lóö g heá r aá Vestfjóö rðum verði að hórfa til þess að standa saman
að strandsvæðaskipulagi eins óg staðan er nuá óg sem skipta maá upp íá þrennt.
Svæði Á er naá i til skilgreinds fiskeldissvæðis fraá Laá trabjargi að Geiróá lfsgnuá pi.
Svæði B, Nórðanverður Breiðafjóö rður óg þaá væntanlega íá samstarfi við óö nnur
sveitarfeá lóö g við Breiðafjóö rð.
Svæði C. Geiróá lfsgnuá pur að Ennishaá lsi óg þaá væntanlega íá samstarfi við óö nnur
sveitarfeá lóö g við Huá naflóá a.

10. 1805006 - Styrkur: 2018
Sjóá mannadagsraá ð þakkar fraá bæran stuðning undnafarin aá r.
Er að velta fyrir meá r auglyá singu íá dagskraá Sjóá mannadagsins sem Sjóá mannadagsraá ð
sendir íá óö ll huá s aá Vestfjóö rðum óg Snæfellsnesi íá aðdraganda Sjóá mannadagsins.
Taá lknafjarðarhreppur hefur styrkt ókkur um kr. 25.000 undanfarin aá r.
Sveitarstjóá ri hefur þegar samþykkt fyrir hóö nd Taá lknafjarðarhrepps að styrkja
haá tíáðina um 25 þuá s. kr. líákt óg verið hefur óg ruá mast umræddur styrkur fyrir íá
fjaá rhagsaá ætlun 2018.

11. 1804045 - Byggðakvóti úthlutun: Fyrirspurn til Ásgeirs Jónssonar varðandi
úthlutunartillögu byggðakvóta.
12. 1804038 - Styrkur: vegna Tálknafjörs 2018
Styrkbeiðnin var tekin fyrir aá 522. fundi hreppsnefndar óg þar var eftirfarandi
bóá kað.Sveitarstjóá ra falið að ræða við styrkbeiðendur.
Sveitarstjóá ri leggur fram minnisbalað þar sem fram kemur samskipti hans vegna
Taá lknafjóö rs. En þar er styrkbeiðendum bent aá að það seá skyá r vilji sveitarstjóá rnar að
styðja við Taá lknafjóö r.
13. 1804031 - 20 ára afmæli: Heimsóknir í öll sveitafélög
Erindi fraá Skaá kfeá laginu Hróá knum íá tilefni af tuttugu aá ra afmæli Hróá ksins Þar er
tíáundað starf Hróá ksins óg jafnframt óá skað eftir styrk.
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14. 1805029 - Endurskoðun : Ársreikningur 2017. Ársreikningur samstæðu
Tálknafjarðarhrepps, síðari umræða.
15. 1805008 - Rennibraut: Tilboð í viðgerð
Lagt er fram tilbóð fraá Trefjum íá viðgerð aá vantsrennibraut við sundlaug. Jafnframt er
tilbóð íá endurnyá jun aá lendingarkari. Viðgerðin aá rennibraut ruá mast innan
viðhaldsaá ætlunar Eingasjóá ðs, en endurnyá jun aá lendingarkari er nyá fjaá rfesting óg þvíá
þarf sveitarstjóá rn að taka afstóö ðu um maá lið.
16. 1805011 - Áningarsvæði: - Keldeyri
Lóö gð er fram tillóö fur að aá ningarsvæði við Keldeyri. en þar er gert raá ð fyrir að
upplyá singarskiltiverði. meðfylgjandi eru teikningar fraá Landmóá tun aá samt breá fi sem
sent var Vegagerðinni. Jóá n ÖÖ rn Paá lssón hefur fylgt þessu maá li eftir af mikilli
róö ggsemdi.
25. 1804047 - Fjárhagsáætlun: 2018: Viðauki I Við fjárhagsáætlun 2018
26. 1804048 - Fjárhagsáætlun: 2018: Viðauki II viðafjárhagsáætlun 2018.
27. 1804049 - Fjárhagsáætlun: 2018. Viðauki III við fjárhagsáætlun 2018.
28. 1804011 - Íþróttahús: vegna gjaldskrá á tjaldsvæði
29. 1805032 - Fjárhagsáætlun: Fjárhagsupplýsingar vegna 2018 fyrir fyrstu
fjáramánuði ársins.
Til kynningar
17. 1805022 - Opinn ársfundur: Orkubús Vestfjarða 15. maí kl. 17 í
Félagsheimilinu í Bolungarvík
18. 1805020 - Byggðastofnun: Ársskýrsla 2017
Lóö gð er fram til kynningar ÁÁ rsskyá rsla Byggðastófnunar 2017.
Skyá rsluna maá naá lgast aá heimasíáðu Byggðastófnunar.
ÍÁ fórmaá la stjóá rnarfórmanns kemur m.a eftirfarandi fram.
Góá ð saá tt virðist ríákja íá samfeá laginu um að
æskilegt seá að styðja með uppbyggilegum
hætti við byggðaþróá un íá landinu. Mikilvæg fórsenda
þeirrar saá ttar er að unnið seá með faglegum
hætti óg að fjaá rmunir seá u skynsamlega
nyá ttir. Jafnframt hefur skilningur vaxið aá þvíá að
þóá næg atvinna seá frumfórsenda líáfvænlegrar
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byggðar þarf fleira að kóma til þegar kemur að
aá kvóö rðunum um buá setu. Góá ðar samgóö ngur,
góá ðir skóá lar, afþreying, fasteignaverð óg
verslun eru dæmi um þætti sem raá ða þvíá hvar
fjóö lskyldur velja seá r buá setu.
Vert er að geta þess að fasteignamat nyá rra 130 fm íábuá ðar íá parhuá s i Taá lknafirði er aá
11.400 þuá s. kr.
19. 1805019 - Íbúaskrá: 01.12.2017
ÍÁbuá askraá fraá Þjóá ðskraá ÍÁslands yfir íábuá afjóö lda íá Taá lknafjaraðrhrepp fraá 1. desember s.l
fram kemur að íábuá ar vóru þaá 245 óg skiptist þannig að karlar eldir en 18 aá ra vóru
118, kónur eldir en 18 aá ra vóru 76 óg bóö rn yngri en 18 aá ra vóru 51.
20. 1805004 - Styrkur: frá jöfnunarsjóði í tengslum við nýja
persónuverndarlöggjöf, innleiðing í leikskóla, grunnskóla og frístundastarf
sveitarfélaga
Jóö fununarsjóá ður hefur fallist aá styrkbeiðni Sambands íáslenskra sveitarfeá laga aá samt
Reykjavíákurbórg til kaupa aá seá rfræðiraá ðgjóö f vegn innleiðingar aá nyá jum
persóá nuverndarlóö gum íá leikskóá lum, grunnskóá lum óg fríástundastarfi sveitarfeá laga.
21. 1805001 - Ársreikningur: FV fyrir árið 2017.
ÁÁ rsreikningur Fjóá ðrungssamband Vestfjarða 2017 en þar kemur fram að tekjur vóru
280.388 þkr. en rekstrargjóö ld 280.565. Rekstrarafkóma fyrir afskriftir óg
fjaá rmagnsliði var neikvæð um 177 þkr en að teknu tilliti til afksrifta, fjaá rmagnsliða er
rekstrarafkóma jaá kvæð um 1.403 þkr.
Eingir Fjóá rðungssambands Vestfjarða samkvæmt efnahagsreikningi 2017 eru
239.812. þkr. , en skuldir óg skuldbindingar 199.181 þkr.Egið feá er 40.631 þkr.
ÁÁ ætluð líáfeyrisskuldbinding Fjóá rðungssambandsins vegna líáfeyrisskuldbindinga Bdeildar Líáfeyrissjóá ðs starfsmanna ríákisins er 47.202 þkr óg er ekki færð íá
aá rsreikninginn.
ÁÁ rsreikningurinn er undirritaður af stjóá rn Fjóá rðungssambandsins óg
framkvæmdarstjóá ra.
22. 1805024 - Jafnréttisfréttir: frá evrópskum sveitarfélögum
Erindið er fraá CEMR , Cóuncil óf Európean Municipalatis an Regións.
Heá r farið yfir fundi CEMR´sem var 12-13 apríál íá Velikó Tarnóvó (Bulgaríáu) En fyrir
fundinum laá aðgerðaraá ætlun um innleiðingu jafnreá ttiaá ætlunar hjaá Evróá pskum
sveitarfeá lóö gum sem verður lóö gð fyrir raá ðstefnu um sama maá li sem verður 11-13 juá níá
íá Bilbaó aá Spaá ni. Einnig er bent aá að enn seá ópið fyrir skraá ningu aá umrædda
raá ðstefnu.
23. 1802038 - Fundargerðir og Ársreikningur 2018
ÁÁ 117. fundi Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða sem var þann 4 maíá s.l vóru tíáu maá l aá
dagskraá þau eru:
1. Starfsskyá rsla 2017
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2. Eftirlit
3. Skipulagsmaá l
4. Matvælastófnun
5. Umhverfisstófnun
6. Starfsleyfi
7. Tíámabundið starfsleyfi
8. Umsagnir vegna rekstrarleyfa til syá slumanns
9. Umsagnir vegna tækifærisleyfa til syá slumanns
10. ÖÖ nnur maá l
24. 1805030 - HeiHeilbrigðiseftirlit: Starfsskýrsla Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða
2017.
Starfsskyá rslan er kynning aá starfsemi heilbrigðiseftirlits en jafnframt samantekt
upplyá singa um starfið. Saá haá ttur verður hafður aá íá aá r að senda starfsskyá rslu einungis
aá rafrænu fórmi til sveitarfeá laga, Umhverfisstófnunar, Matvælastófnunar,
Átvinnuvega- óg nyá skóö punarraá ðuneytis óg Umhverfis- óg auðlindarraá ðuneytis en ef
óá skað er, er hægt að faá prentuð eintóö k. Einnig verður skyá rslan aðgengileg aá
heimasíáðu eftirlitsins www.hevf.is

12. maí 2018
Indriði Indriðason, Sveitastjóri.

