34. fundur

15.09.2022

34. fundur Atvinnu- og hafnarnefnd haldinn Strandgötu 38, miðvikudaginn 7.
september 2022
og hófst hann kl. 17:30.
Fundinn sátu:
Ólafur Þór Ólafsson (ÓÞÓ), Ásgeir Jónsson (ÁJ), Jenný Lára Magnadóttir
(JLM) og Fjölnir Freysson (FF).
Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Ólafsson, hafnarstjóri
Formaður bauð fundarfólk velkomið og athugaði hvort athugasemdir væru við
fundarboðun, svo var ekki og formaður lýsti því fund nr. 34 lögmætan.
Jón Ingi Jónsson boðaði forföll og sat varafulltrúinn Fjölnir Freysson fundinn í
hans stað.
Dagskrá:
1. Áfangastaðaáætlun og starfsemi Vestfjarðastofu - 2208125
Fulltrúar Vestfjarðastofu, Díana Jóhannsdóttir og Sigríður Kristjánsdóttir, komu á fundinn
undir þessum lið og kynntu Áfangastaðaætlun og starfsemi Vestfjarðastofu.
Aðalfulltrúum í sveitarstjórn var boðið að taka þátt í fundinum undir þessum dagskrárlið
og því sátu Lilja Magnúsdóttir og Guðlaugur Jónsson jafnframt fundinn í þessu máli.
Atvinnu- og hafnarnefnd þakkar fulltrúum Vestfjarðastofu fyrir góða kynningu á fjölþættri
starfsemi stofunnar á fundinum.
2. Aðalskipulag Endurskoðun 2019-2031 - 1809041
Erindi frá sveitarstjóra dags. 28.08.2022 þar sem greint er frá ákvörðun sveitarstjórnar
Tálknafjarðarhrepps á 596. fundi hennar sem fór fram 23.08.2022 um að endurskoðað
tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi 2019-2031 verði send til fagnefnda þannig að þær
geti fjallað um þá málaflokka sem undir þær heyra. Lögð er áhersla á að umfjöllun verði
tilbúin fyrir fund skipulagsnefndar sem fer fram í nóvember.
Eftir umræður er málinu vísað til næsta fundar atvinnu- og hafnarnefndar.
3. Fjárhagsáætlun 2023-2026 - 2208067
Verk- og tímaáætlun við vinnu við fjárhagsáætlun 2023-2026 lögð fram.
Lagt fram og rætt. Frekari umræðum og afgreiðslu vísað til næsta fundar.
4. Hafnarvörður, starfslýsing - 2208124
Mál frá 33. fundi Atvinnu- og hafnarnefndar sem fór fram 10.08.2022.
Lagt fram.
5. Upplýsingagjöf hafnarstjóra 2022 - 2208004
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Farið var yfir ýmis mál s.s. rafmangsmál á höfn, viðgerðir á flotbryggjum og nýlegu
samtali sveitarfélaga á sunnanverðum Vestfjörðum við Matvælaráðherra og
Forsætisráðherra.
6. Deiliskipulag hafnarsvæðis - 2204024
Erindi frá Vegagerðinni dags. 01.09.2022 þar sem kemur fram að Vegagerðin hafi
yfirfarið tillögu að breytingu á deiliskipulagi hafnarsvæðis Tálknafjarðarhrepps skv. 43.
gr. Skipulagslaga nr. 123/2010, í samræmi við hlutverk stofnunarinnar og geri ekki
athugasemd við hana.
Lagt fram.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:35.
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