597. fundur

16.09.2022

597. fundur Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38,
þriðjudaginn 13. september 2022
og hófst hann kl. 17:00.
Fundinn sátu:
Lilja Magnúsdóttir (LM), Jóhann Örn Hreiðarsson (JÖH), Jenný Lára
Magnadóttir (JLM), Jón Ingi Jónsson (JIJ), Jónas Snæbjörnsson (JS) og
Ólafur Þór Ólafsson (ÓÞÓ).
Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Ólafsson, Sveitarstjóri
Oddviti býður fundarfólk velkomið og athugar hvort athugasemdir séu við
fundarboðun, svo var ekki og oddviti lýsir fund 597 lögmætan.
Guðlaugur Jónsson boðaði forföll og sat varafulltrúinn Jónas Snæbjörnsson
fundinn í hans stað.
Dagskrá:
1.

Hundakofinn við Álftadalsá - 2208086
Erindi frá landeigendum Sveinseyrar á Tálknafirði dags. 28.08.2022 vegna hundakofa
við Álftadalsá.
Lilja Magnúsdóttir vék af fundi við afgreiðslu þessa máls vegna vanhæfis vegna
venslatengsla og tók varafulltrúinn Fjölnir Freysson sæti hennar við afgreiðslu málsins.
Þá tók varaoddviti, Jóhann Örn Hreiðarsson, við stjórn fundarins undir þessu máli.
Samþykkt samhljóða að fela sveitarstjóra að ræða við bréfritara vegna erindisins og afla
frekari upplýsinga. Afgreiðslu frestað.

2.

Fjárhagsáætlun 2023-2026 - 2208067
Uppfærð tímaáætlun vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2023-2026 lögð fram.
Uppfærð tímaáætlun vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2023-2026 samþykkt samhljóða.

3.

Erindisbréf nefnda 2022-2026 - 2206069
Tillögur að erindisbréfum nefnda hjá Tálknafjarðarhreppi lagðar fram til staðfestingar.
Frá 2. fundi Íþrótta-, menningar- og æskulýðsnefndar sem fór fram 24.08.2022; 33. fundi
Atvinnu- og hafnarnefndar sem fór fram 10.08.2022; 2. fundi Fræðslunefndar sem fór
fram 08.08.2022; 2. fundi Umhverfis- og byggingarnefndar sem fór fram 18.08.2022; og
2. fundi Skipulagsnefndar sem fór fram 16.08.2022.
Afgreiðslu frestað til næsta fundar.

4.

Stjórn Fasteignafélagsins 101 Tálknafjörður ehf. - 2208069
Tilnefning í stjórn Fasteignafélagsins 101 Tálknafjörður ehf. Mál frá 596. fundi
sveitarstjórnar sem fór fram 23.08.2022.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að tilnefna Jenný Láru Magnadóttur, Jóhann Örn
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Hreiðarsson, Jón Inga Jónsson og Lilju Magnúsdóttur í stjórn Fasteignafélagsins 101
Tálknaförður ehf.
5.

Strandsvæðisskipulag Vestfjarða - 2103057
Lögð fram tillaga að umsögn Tálknafjarðarhrepps um Strandsvæðisskipulag Vestfjarða
byggð á umfjöllum Atvinnu- og hafnarnefndar, Skpulagsnefndar og umhverfis- og
byggingarnefndar. Mál frá 596. fundi sveitarstjórnar sem fór fram 23.08.2022.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða eftirfarandi umsögn um tillögu um
Strandsvæðisskipulag Vestfjarða:
Bent er á að á svæðum LV4 og LV5 er tekið sérstaklega fram að ekki sé gert ráð fyrir
vegþverun fjarðarins, Tálknafjarðarhreppur telur eðlilegt að halda þeim möguleika
opnum í skipulaginu að heimilt sé að þvera fjörðinn.
Vakin er athygli á nauðsyn vöktunar og eftirfylgni með framkvæmd skipulagsins og þá
sér í lagi þar sem skörun er á milli staðbundinnar nýtingar SN3 og SN4 við umhverfi og
náttúru UN3. Einnig bendir Tálknafjarðarhreppur á mikilvægi frekari rannsókna á
skipulagssvæðinu þannig að tryggt sé að nýjustu upplýsingar séu ávallt tiltækar.
Að öðru leyti fagnar sveitarfélagið framkominni tillögu og nauðsyn þess að vandað sé til
verka við skipulag strandsvæðanna.
Ef óskað er frekari upplýsinga þá er Tálknafjarðarhreppur reiðubúinn til samtals sé eftir
því óskað.

6.

Umdæmisráð barnaverndar - 2208091
Erindi frá félagsmálastjóra Múlaþings fyrir hönd starfshóps um innleiðingu breytinga á
barnaverndalögum dags. 26.08.2022 ásamt fylgigögnum varðandi stofnum umdæmisráðs
barnaverndar á landsbyggðinni. Jafnframt er lagt fram minnisblað sviðsstjóra
fjölskyldusviðs Vesturbyggðar um sama mál dags. 06.09.2022.
Samþykkt samhljóða að Tálknafjarðarhreppur verði aðili að sameiginlegu umdæmisráði
barnaverndar á landsbyggðinni. Sveitarstjóra er falið að vinna að framgangi málsins og
í framhaldinu undirrita samning fyrir hönd Tálknafjarðarhrepps. Jafnframt er
sveitarstjóra falið að kanna hvort gera þurfi breytingar á samþykkt um stjórn
Tálknafjarðarhepps vegna hins sameiginlega umdæmisráðs.

7.

Ársframlag til Náttúrustofu Vestfjarða 2021 - 2208073
Erindi frá Náttúrustofu Vestfjarða dags. 22.06.2022 sent til aðildasveitarfélaga
Náttúrustofu Vestfjarða varðandi ársframlag þeirra til stofunnar. Fram kemur að vegna
hækkunar grunnframlags til Náttúrustofunar á fjárlögum fyrir árið 2021, sem lögð er til
grundvallar í útreikningi á fjárframlögum aðildarsveitarfélaganna, er óskað eftir að
sveitarfélögin greiði hærra rekstrarframlag vegna ársins 2021 sem nemur kr. 1.800.000,-.
Hlutur Tálknafjarðarhrepps í þeirri fjárhæð nemur kr. 69.436,-.
Afgreiðslu erindisins er frestað.

8.

Fulltrúi í fulltrúaráð umhverfisvottunar Vestfjarða - 2206079
Erindi frá verkefnisstjóra umhverfisvottunar Vestfjarða dags. 21.06.2022 þar sem óskað
er eftir tilnefningu Tálknafjarðarhrepps í fulltrúaráð umhverfisvottunar Vestfjarða.
Samþykkt samhljóða að Lilja Magnúsdóttir verði fulltrúi Tálknafjarðarhrepps í
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fulltrúaráði umhverfisvottunar Vestfjarða.
9.

Breyting á deiliskipulagi Tálknafjarðarhafnar - 2009255
Erindi frá Vegagerðinni dags. 01.09.2022 varðandi tillögu að breytingu á deiliskipulagi
Tálknafjarðarhafnar. Mál frá 596. fundi Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps sem fór
fram 23.08.2022.
Afgreiðslu er frestað til fundar sveitarstjórnar sem fer fram 27.09.2022.

10.

Samningur um hreinsun vettvangs á og við vegi í kjölfar umferðaróhappa eða
annarra atvika sem krefjast upphreinsunar - 2209200
Samningur milli Vegagerðarinnar og Slökkviliðs Tálknafjarðar um hreinsun vettvangs á
og við vegi í kjölfar umferðaróhappa eða annarra atvika sem krefjast upphreinsunar
lagður fram til staðfestingar.
Framlagður samningur staðfestur samhljóða og slökkviliðsstjóra falið að rita undir
hann fyrir hönd Tálknafjarðarhrepps.

11. Fyrirspurn um stöðu slökkviliðsins og vinnslu brunavarnaáætlunar - 2209201
Erindi frá Húnsæðis- og mannvirkjastofnun dags. 09.09.2022 vegna stöðu slökkviliðs og
vinnslu brunavarnaáætlunar.
Erindið er lagt fram og rætt. Sveitarstjóra er falið að taka saman upplýsingar um málið
og senda til nýrrar sveitarstjórnar til upplýsingar. Þá leggur sveitarstjórn áherslu á að
málefni brunavarna verði tekin til umfjöllunar á næsta fundi samráðsnefndar
Tálknafjarðarhrepps og Vesturbyggðar og við vinnslu fjárhagsáætlunar 2023.
12. Íþrótta-, menningar- og æskulýðsnefnd - 2 - 2208007F
Fundargerð 2. fundar íþrótta-, menningar- og æskulýðsnefndar sem fór fram 24.08.2022.
Fundargerðin er staðfest.
12.1 2206069 - Erindisbréf nefnda 2022-2026
12.2 2208064 - Ungmennaþing
12.3 2208037 - Göngum í skólann 2022
12.4 2208071 - Dagatal 2022-2023
12.5 2208072 - Íþróttaskóli 2022-2023
12.6 2208003 - Fundadagatal 2022-2023
13. Íþrótta-, menningar- og æskulýðsnefnd - 3 - 2209001F
Fundargerð 3. fundar íþrótta-, menningar- og æskulýðsnefndar sem fór fram 06.09.2022.
Fundargerðin er staðfest.
13.1 2208089 - Menningarstefna Tálknafjarðarhrepps
13.2 1809041 - Aðalskipulag Endurskoðun 2019-2031
13.3 2208067 - Fjárhagsáætlun 2023-2026
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14. Atvinnu- og hafnarnefnd - 34 - 2208009F
Fundargerð 34. fundar atvinnu- og hafnarnefndar sem fór fram 07.09.2022.
Fundargerðin er staðfest.
14.1 2208125 - Áfangastaðaáætlun og starfsemi Vestfjarðastofu
14.2 1809041 - Aðalskipulag Endurskoðun 2019-2031
14.3 2208067 - Fjárhagsáætlun 2023-2026
14.4 2208124 - Hafnarvörður, starfslýsing
14.5 2208004 - Upplýsingagjöf hafnarstjóra 2022
14.6 2204024 - Deiliskipulag hafnarsvæðis
15. Starfshópur til að skoða og gera tillögur vegna nýtingu vindorku - 2208074
Erindi frá Starfshópi til að skoða og gera tillögur til umhverfis-, orku- og
loftslagsráðuneytisins um nýtingu vindorku dags. 23.08.2022 þar sem óskað er eftir
upplýsingum frá sveitarfélaginu vegna viðfangsefna starfshópsins.
Lagt fram.
16. Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Tálknafjarðarhreppi - 2208076
Erindi frá Umhverfis-, orku- og loftlagsráðuneytinu dags. 22.08.2022 þar sem tilkynnt er
um að ráðuneytið hefur staðfest og sent til birtingar í B-deild Stjórnartíðinda samþykkt
um meðhöndlun úrgangs í Tálknafjarðarhreppi.
Lagt fram.
17. Erindi til sveitarfélaga vegna móttöku flóttafólks - 2203279
Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 26.08.2022 varðandi ramma að
samkomulagi um samræmda móttöku flóttafólks.
18. Vegagerðarsaga. - 2208053
Mál frá 596. fundi sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps sem fór fram 23.08.2022.
Samþykkt samhljóða að styrkja verkefnið að upphæð kr. 50.000,-.
19. Fundarboð Ársfundur Náttúrustofu Vestfjarða 2022 - 2209172
Erindi frá Náttúrustofu Vestfjarða dags. 05.09.2022 þar sem boðað er ársfundar
Náttúrustofu Vestfjarða 2022 sem fer fram í Bolungarvík 22.09.2022.
Lagt fram. Oddviti sveitarstjórnar mun fara með umboð Tálknafjarðarhrepps á ársfundi
Náttúrustofu Vestfjarða 2022.
20. Upplýsingagjöf sveitarstjóra 2022 - 2201021
Umræður um ýmis verkefni á vegum sveitarfélagsins.
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21. Verkfundir vegna Strandgötu/Tálknafjarðarvegar - 2111263
Fundargerð 13. verkfundar vegna framvkæmda við Strandgötu/Tálknafjarðarvegs sem
fór fram 16.06.2022.
Lagt fram.
22. Fundargerðir 2022 Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða - 2202183
Fundargerð 139. fundar Heilbrigðisnefndar Vestfjarðasvæðis sem fór fram 01.09.2022.
Jafnframt lögð fram Ársskýrsla 2021 vegna starfsemi heilbrigðiseftirlitsins.
Lagt fram.
23. Fundargerðir 2022 Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks - 2202171
Fundargerðir stjórnarfunda Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks sem fóru
fram 19.08.2022 og 01.09.2022.
Lagt fram.
24. Fundargerðir 2022 Samband íslenskra sveitarfélaga - 2202142
Fundargerð 912. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fór fram
16.08.2022.
Lagt fram.

Oddviti þakkar fundarmönnum góðan fund og slítur fundi.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:43.

Lilja Magnúsdóttir (LM)

Jóhann Örn Hreiðarsson (JÖH)

Jenný Lára Magnadóttir (JLM)

Jón Ingi Jónsson (JIJ)

Jónas Snæbjörnsson (JS)

Ólafur Þór Ólafsson (ÓÞÓ)
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