552. fundur

17.02.2020

552. fundur hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 13.
febrúar 2020
og hófst hann kl. 18:00.
Fundinn sátu:
Bjarnveig Guðbrandsdóttir (BG), Guðni Ólafsson (GÓ), Björgvin Smári
Haraldsson (BSH), Lilja Magnúsdóttir (LM) og Berglind Eir Egilsdóttir (BEE).
Fundargerð ritaði: Berglind Eir Egilsdóttir, Varamaður
Oddviti býður fundarmenn velkomna og athugar hvort athugasemdir séu við
fundarboðun, svo var ekki og oddviti lýsir fund 552 lögmætan. Oddviti óskar
eftir afbrigðum við dagskrá um að mál númer 1910474 verði tekið á dagskrá
og er það samþykkt.
Dagskrá:
1.

Fundargerðir 2020 Samband íslenskra sveitarfélaga - 2002160
Samþykkt samhljóða
Samþykkt

2.

Fundargerðir 2020 Hafnasamband - 2001111
Samþykkt samhljóða
Samþykkt

3.

Hitaveita ósk um upplýsingar vegna hitaveituframkvæmda - 2001107
Oddvita falið að svara Orkustofnun og koma hitaveituverkefni inn á fjármálaáætlun
næstu 5 ára.
Samþykkt samhljóða
Samþykkt

4.

Umsókn Hundaleyfi - 2001044
Samþykkt samhljóða
Samþykkt

5.

Umsókn kattahald - 2001078
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt

6.

Mannvirki sem skylt er að vátryggja hjá NTÍ - 2001070
Byggingarfulltrúa er falið að fara yfir tryggingar Tálknafjarðarhrepps með
Náttúruhamfaratryggingum Íslands.
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Samþykkt samhljóða
Samþykkt
7.

Fundarsköp breyting á fundarsköpum - 2001018
Lögð var fram samþykkt um stjórn Tálknafjarðarhrepps til annarrar umræðu.
Samþykkt samhljóða
Samþykkt

8.

Húsnæðisáætlanir sveitarfélaga - 2001125
Oddvita falið að svara erindinu.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt

9.

Endurvinnsluhlutfall heimilisúrgangs í sveitarfélaginu - 2001105
Málinu er vísað til vinnu við sorpmál sveitarfélagsins.
Samþykkt

10
Upplýsingagjöf Oddvita - 2001024
.
Oddviti leggur fram ráðningarsamning við Ólaf Þór Ólafsson, nýjan sveitarstjóra
Tálknafjarðarhrepps.
Sveitarstjórn staðfestir ráðningarsamninginn og felur oddvita að senda út
fréttatilkynningu um ráðningu Ólafs.
Samþykkt samhljóða.
Oddviti greindi frá stöðu mála í sveitarfélaginu.
Breyting verður á næsta sveitarstjórnarfundi, honum verður flýtt um viku og verður
haldinn fimmtudaginn 5.mars.
Samþykkt
11
Væntanlegur niðurskurður í vetrarþjónustu Vegagerðinnar - 2001118
.
BG og LM fóru ásamt bæjarstjóra Vesturbyggðar og forseta bæjarstjórnar í
Vesturbyggð á fund Vegagerðarinnar í Reykjavík þar sem ræddur var væntanlegur
niðurskurður í þjónustu Vegagerðarinnar.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps skorar á ráðherra samgöngu- og
sveitarstjórnarmála að
koma í veg fyrir að vetrarþjónusta Vegagerðarinnar verði skorin niður til að mæta
framúrkeyrslu á fjárheimildum Vegagerðarinnar. Niðurskurður í snjómokstri og
hálkuvörnum
kemur verst við dreifðar byggðir úti um land og eykur verulega á þær hættur sem geta
fylgt
vetrarakstri. Atvinnulíf hefur breyst verulega og í dag sækir fólk vinnu milli
byggðalaga sem
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talin eru vera eitt atvinnusvæði þegar stjórnvöldum hentar. Svo hægt sé að halda því
fram
með réttu að þessi svæði séu raunverulega eitt atvinnusvæði verður að tryggja að
samgöngur milli þeirra séu eins öruggar og mögulegt er og að Vegagerðin hafi næga
fjármuni
til að sinna vetrarþjónustu á þessum leiðum. Það er því gríðarlegt hagsmunamál fyrir
byggðir
um allt land að tryggja að ekki verði dregið úr vetrarþjónustu Vegagerðarinnar og að
þeirri
fjárþörf verði heldur ekki mætt með niðurskurði í annarri þjónustu Vegagerðarinnar.
Margsinnis hefur verið bent á brýna nauðsyn þess að leggja aukið fjármagn í
uppbyggingu
vegakerfisins um allt land til að bæta samgöngur og tryggja umferðaröryggi.
Sveitarstjórn
Tálknafjarðarhrepps skorar á ráðherra samgöngumála að tryggja fjármagn í
vetrarþjónustu
án þess að til niðurskurðar komi á þeim takmörkuðu fjármunum sem Vegagerðin hefur
til
ráðstöfunar til að efla og bæta vegakerfi landsins.
Samþykkt
12
Veghald um Norðurbotn - 2002173
.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps óskar eftir viðræðum við Vegagerðina vegna
áætlana um
fyrirhugaðar framkvæmdir á Bíldudalsvegi nr. 63 í Norður Botni vegna viðgerða á
brúnni yfir
Botnsá og mögulega færslu vegarins í tengslum við þá viðgerð.
Oddvita falið að óska eftir fundi með fulltrúum Vegagerðarinnar sem fyrst og að
fundurinn
verði haldinn á Tálknafirði.
Samþykkt
13
Ráðningarsamningur - 2002174
.
26
Útboð á sorphirðu - 1910474
.
Oddviti upplýsti um vinnu í samstarfi við Vesturbyggð við undirbúning að útboði
sorphirðu.
Oddviti felur Lilju, Guðna og Björgvin að koma með tillögur að sorpstefnu
sveitarfélagsins, vinna að undirbúningi íbúakönnunar í samstarfi við Vesturbyggð og
undirbúa íbúafund um sorphirðumál.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt
14
Boðun XXXV. landsþings sambandsins - 2001094
.
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Ólafur Þór Ólafsson sveitarstjóri og Bjarnveig Guðbrandsdóttir verða fulltrúar
Tálknafjarðarhrepps fimmtudaginn 26.mars
Samþykkt
Til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni innflytjenda,
15
nr. 1162012, með síðari breytingum (móttaka flóttafólks og innflytjendaráð),
.
457. mál. - 2001115
16
Lykiltölur um skólahald 2018 eftir sveitarfélögum - 2001067
.
17 Viðmiðunarreglur um framlög til stjórnmálaflokka og stefna sambandsins um
.
samfélagslega ábyrgð - 2001086
18
Viðbragðsáætlun - Kórónaveiran - 2002156
.
19 Boð í kynnisferð Samtaka orkusveitarfélaga til Noregs um vindorku 16.
20.mars - 2001076
20
Íbúaskrá 1 des 2019 - 2001080
.
21
Gjaldskrá breytingar á gjaldskrá Landskerfis bókasafna hf 2020 - 2001032
.
22
Ráðstefna Strandbúnaður 2020, Grand Hótel Reykjavík 19.-20. mars - 1910475
.
23 Til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 351970, um
.
Kristnisjóð o.fl., með síðari breytingum (ókeypis lóðir) 50. mál - 2001149
24
Ungmennaráð sveitarfélaga - könnun - 2001099
.
25 Til umsagnar tillögu til þingsályktunar um heimild sveitarfélaga til að
.
innheimta umhverfisgjöld, 64. mál. - 2001146

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:10.
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Berglind Eir Egilsdóttir (BEE)

557

