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522. fundur Hreppsnefndar TálknafjarðarhreppsHreppsnefndar
Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 30. apríl 2018
og hófst hann kl. 17:00.
Fundinn sátu:
Indriði Indriðason (II), formaður, Kristinn Hilmar Marinósson (KHM),
aðalmaður, Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), aðalmaður, Jón Örn Pálsson
(JÖP), aðalmaður og Ásgeir Jónsson (ÁJ), Aðalmaður.
Fundargerð ritaði: Indriði Indriðason, Sveitastjóri
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og kannaði hvort athugasemdir væru við
fundarboðun, . Lagðar voru fram eftirfarandi breytingar á auglýstri dagskrá:
Liður nr 3 Fyrirspurn frá mál nr. 1609031 falli út og að" inn komi mðál
1803020, Fjármál Tálknafjarðarhrepps. erindi frá Eftirlitsnefnd sveitarfélaga.
Einnig að inn komi nýr liður nr. 5 mál 1804039 Styrkbeiðni vegna Tálknafjörs.
og nýr liður nr 6 Styrkbeiðni: erindi frá Pollavinum. og færast aðrir liðir til sem
því nemur.
Liður nr. 11 Fjárhagsáætlun2018: Viðauki III. og færast aðrir liðir til sem því
nemur.
Liður nr.15 Fyrirspurn um ársrikninga Fasteingafélagisns 101 Tálknafjörður.
Liður nr 15. Fyrirspurn til Ásgeirs Jónssonar vegna úthlutunar á
byggðakvóta,færast aðrir liðir til sem því nemur.
Liður nr 18. Borgarafundur: Undirskrifatalisti frá 38 íbúum,færast aðrir liðir til
sem því nemur.
Einnig að liður 15 og 16 í auglýstiri dagskrá falli út.
Dagskrá:
1.

Fundargerðir: 2018 - 1802017
Til kynningar.

2.

Fundargerðir: 2018 - 1801052
Liður 1:
Sveitarsjórn samþykkir erindið og sveitarstjóra falið að gera viðauka við
fjárhagsáætlun vegna fyriliggjandi framkvæmda í sumar sem kom fram í
fundargerðinni.
Liður 2:
Sveitarstjórn samþykkir að farið verði í samningaviðræður við Vesturbyggð og HHF
um fyrirkomulag starfs íþróttafulltrúa.
Liður 3: Til kynningar
Liður 4: Hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps tekur heils hugar undir bókun
samráðsnefndar og skorar á Alþingi að samþykkja nú þegar lög sem heimila
framkvæmdir við ÞH leið á Vestfjarðavegi 60.

3.

Fjármál Tálknafjarðarhrepps: ósk um svör - 1803020
Sveitarstjórnarfulltrúum falið að svara erindinu óski þeir þess. Oddviti hefur lokið við
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ritun svarbréfs sem sent verður á eftirlitsnefnd sveitarfélaga, undirritað af EDJ,ÁJ og
KHM.
Sveitarstjóri hefur þegar sent svar við þeim erindum sem að honum snúa, til
lögmanns.JÖP mun einnig senda svar eins fljótt og verða má.
4.

Húsnæðisáætlun: beiðni um upplýsingar - 1804039
Sveitarstjóra falið að svara erindinu.

5.

Styrkur: vegna Tálknafjörs 2018 - 1804038
Sveitarstjóra falið að ræða við styrkbeiðendur.

6.

Pollavinir: Styrkbeiðni. - 1804050
Jón Örn Pálsson vék af fundi. Sveitarstjórn fagnar þeim framkvæmdum sem Pollvinir
hafa staðið fyrir, þakkar góð störf og samþykkir umbeðinn styrk vegna verkefnisins.
Samþykkt með 4 atkvæðum.

7.

Fjórðungsþing :Boð á 63. Fjórðungsþings Vestfirðinga, haldið í Tálknafirði 2.
maí 2018 - 1804019
Sveitarstjóra falið að útbúa kjörbréf á aðalmenn.

8.

Fjárhagsáætlun: 2018: Viðauki I Við fjárhagsáætlun 2018 - 1804047
Viðauki settur fram v kaupa aá skaá ðum
Sveitarstjórqa falið að gera viðauka við fjárhagsáætlun með því að setja inn
rauntölur ársins 2017 sem upphafsstöðu.
Samþykkt samhljóða.

8.

Kynning: á Grænum Skrefum vegna Umhverfisvottunar Vestfjarða - 1801012
Sveitarstjóra falið að innleiða grænu skrefin hjá sveitarfélaginu.

8.

Fjárhagsáætlun: 2018: Upplýsingar um fjármál Tálknafjarðarhrepp v fyrstu
þrjá mánuði ársins. - 1804046
Sveitarstjóri lagði fram yfirlit yfir innborgaða staðgreiðslu fyrir fyrstu fjóra mánuði
ársins og er innheimt staðgreiðsla um 10% yfir áætlun.
Einnig er lagt fram yfirlit yfir greiðslur úr Jöfnunfarsjóði.
Þar kemur fram að á fyrsta ársfjórðungi ársins 2017 fékk sveitarfélagið rúmar 22
mkr. en útgefin áætlun sjóðsin fyrir árið 2017 var 123 mkr. eða um 18% áætlaðri
upphæð.
Hinsvegar er áætlun sjóðsins fyrir árið 2018 201 mkr. Því vekur nokkra eftirtekt að
ekki hafi verið greitt út nema tæpar 19 mkr fyrir fyrsta ársfjóðrung ársins, eða 9%.
Er það krafa sveitarstjórnar að Jöfnunarsjóður skýri hvað veldur þessum frávikum.
Einnig var lögð fram aðalbók fyrir sama tíma. Sem og rekstrarreikningur,
efnahagsyfirlit fyrir fyrsta ársfjórðung.
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9.

Fráveita: Tillaga Samþykkt um fráveitur og rotþrær í Tálknafjarðarhrepp. 1712001
Samþykktin tekin til fyrri umræðu.
Samþykkt samhljóða.

9.

Fjárhagsáætlun: 2018: Viðauki II viðafjárhagsáætlun 2018. - 1804048
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að gera viðauka við fjárhagsáætlun í samræmi við
útgefna fjárhagsáætlun Jöfnunarsjóðs.

10. Fjárhagsáætlun: 2018. Viðauki III við fjárhagsáætlun 2018. - 1804049
Afgreiðslu frestað.

10. Fyrirspurn: Um ársreikninga Fasteingafélagsins 101 ehf. - 1804052
Afgreiðslu frestað.

11.

Stjórnsýsla: Eineltisáætlun vegna starfsmanna og sveitarstjórfulltrúa
Tálknafjarðarhrepps. - 1712050
Sveitarstjórn samþykkir framlagað Eineltisáætlun sem tekin var til fyrri umræðu 31.
nóvember 2017. og er sveitarstjóra falið að auglýsa í B-deild Stjórnartíðenda.
Samþykkt samhljóða.

12. Foreldragreiðslur: og niðurgreiðslur til dagforeldra - 1711006
Sveitarstjórn samþykkir reglur um um daggæslu, niðurgreiðslu daggæslu og
foreldragreiðslu.
Niðurgreiðsla daggæslu, gera aðilum kleyft að reka daggæslu og mun sveitarfélagið
niðurgreiða daggæslu.
Foreldragreiðslur gera foreldrum sem eiga lögheimili í Tálknfirði kleyft að fá sem
nema niðrgreiðslu daggæslu fyrir börn frá því að fæðingarorlofi lýkur þar til að
barnið kemst á leikskóla.
Samþykkt samhljóða.

12.

Byggðakvóti úthlutun: Fyrirspurn til Ásgeirs Jónssonar varðandi
úthlutunartillögu byggðakvóta. - 1804045
Á 520. fundi sveitarstjórnar kom fram í máli oddvita „ Að hún hafi ákveðið að fela
Ásgeiri Jónssyni að útbúa tillögu að úthlutun byggðakvóta“. Því viljum við fulltrúar
spyrja Ásgeir Jónsson eftirfarandi spurninga:
Í ljósi þess að mikil andstæða hefur verið með úthlutunarreglur sem samþykktar sem
samþykktar voru á fundi sveitarstjórnar þann 18. desember s.l. . En þar segir: í fyrstu
málsgrein:
Ásgeir Jónsson leggur fram eftirfarandi tillögu um útdeilingu á byggðakvóta.
Á fundi nr 505 frá 16. Nóvember þar sem úthlutunarreglur voru teknar fyrir vegna
úthlutunar á byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2016/17 var eftirfarandi bókað
Sveitarstjórn frestar afgreiðslu. Sveitarstjóra falið að boða til fundar með
hagsmunaaðilum og sveitarstjórn innan 10 daga. Samþykkt samhljóða.
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Umræddur fundur var haldinn til að fá álit. Í framhaldi af því voru samþykktar
úthlutunarreglur eftir að fengið hafði verið álit hagsmunaaðila með fjórum
atkvæðum einn sat hjá. ( Á J)
Við óskum því eftir að Ásgeir Jónsson, upplýsi hvaða hagsmunaaðila hann leitaði ráða
hjá við gerð tillögu að úthlutun byggðakvóta fyrir árið 2017/18.
Því það er undarlega margir hagsmunaaðilar sem eru ósáttir við tillögu Ásgeirs.
Einnig óskum við eftir að Ásgeir skýri út hvað hann átti við þegar hann svaraði
sveitarstjóra hér á fundi þegar hann spurði af hverju að það væru 30% sem skyldu
skiptast jafnt, “ Það er það sem Tryggvi samþykkti hér á fundi“ [ Er Á J að vísa til
fundar sem haldinn var með hagsmunaaðilum 2016].
Var umræddur Tryggvi kannski eini aðilinn sem Á J fékk álit hjá er hann samdi tillögu
að úthlutunarreglum 2017-18.?
Einnig óskum við eftir að Oddviti skýri hvort henni þyki það eðlilegt að fela einum
aðila vinna tillögu í svona viðkvæmu máli, í ljósi þess að hún hefur verið helsti
talsmaður þess að mál fari í íbúakosningu.
Indriði Indriðason
Guðlaug Björnsdóttir
13. Borgarafundur: Undirskrifatalisti frá 38 íbúum. - 1804051
Sveitarstjórn barst áskorun frá 38 íbúm að halda borgarafund þar sem málefni
sveitarfélagsins vera kynnt. Það var markmið sveitarstjoranr að hafa íbúafund þegar
niðurstaða ársreiknings lægi fyrir. En fyrri umræða um ársreikning verður þann 7.
maí og samkvæmt lögum skulu 7 dagar að líða milli umræðna og verður síðari
umræða þann 14 maí.
Því samþykir sveitarstjórn að boða til íbúafundar þann 15 maí n.k. Fundurinn verður
auglýstur nánar síðar.
Samþykkt samhljóða.

14. Upplýsingagjöf sveitarstjóra fundur 521 - 1804009
Sveitarstjóá ri upplýá sti að vinnu við aá rsreikning Taá lknafjarðarhrepps seá lókið óg að
reikningurinn verði lagður fram aá fundi sveitarstjóá rnar þann 7. maíá.
Einnig upplýá sti sveitarstjóá ri að tekist hefði að faá faá lækkun aá vaxtakjóö rum við
skammtíámafjaá rmóö gnun um tæp 3%.
Stóö rf íá vinnuskóá la verða auglýá st íá næstu viku.
Sveitarstjóá ri upplýá sti um
hugmýnd um að birta fjaá maá l hreppsins aá vefnum fýrir íábuá a.

Sveitarstjóri upplýsti að vinnu við ársreikning Tálknafjarðarhrepps sé lokið og að
reikningurinn verði lagður fram á fundi sveitarstjórnar þann 7. maí.
Einnig upplýsti sveitarstjóri að tekist hefði að fá fá lækkun á vaxtakjörum við
skammtímafjármögnun um tæp 3%.
Störf í vinnuskóla verða auglýst í næstu viku.
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Sveitarstjóri upplýsti um
hugmynd um að birta fjármál hreppsins á vefnum fyrir íbúa, unnið er að lausn á
málinu með KPMG o.fl.
Innleiðing á persónuverndarlöggjöf er í gangi.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:20.

Indriði Indriðason (II)

Kristinn Hilmar Marinósson
(KHM)

Eva Dögg Jóhannesdóttir
(EDJ)

Jón Örn Pálsson (JÖP)

Ásgeir Jónsson (ÁJ)
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