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550. fundur hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 9.
janúar 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 setti fund og býður fundarmenn velkomna og leitar eftir athugasemdum
við fundarboðun, svo var ekki og lýsti oddviti því fund nr. 550 lögmætan.
Oddviti óskar eftir afbrigðum við dagskrá um að mál nr. 2001039 og 1901200
verði tekið á dagskrá og var það samþykkt.
Dagskrá:
1.

Fundargerðir 2019 Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða - 1902436
Fundargerð nr. 125 og 126 lagt fram til kynningar.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt

2.

Fundargerðir 2019 Samband íslenskra sveitarfélaga Ársskýrsla 2018 1901337
Fundargerð 876 lögð fram til kynningar.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt

3.

Fundargerðir 2019 Hafnasambandi Íslands, - 1901330
Fundargerð 418 lögð fram til kynningar.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt

4.

Fundargerðir 2019 Velferðarráð - 1901217
Fundargerð 29 lögð fram til kynningar.
Staðfest.
Samþykkt

5.

Fundargerðir 2019 Samband íslenskra sveitarfélaga Ársskýrsla 2018 1901337
Fundargerð 877 lögð fram til kynningar.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt
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6.

Byggðakvóti 2019-2020 - 1910550
Oddviti leggur til að málinu verði frestað til aukafundar sem haldinn verður
fimmtudaginn 16.janúar.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt

7.

Fundarsköp breyting á fundarsköpum - 2001018
Lagðar fram tillögur að breytingum á fundarsköpum Tálknafjarðarhrepps.
Gr.nr. 16,29 og 43.
Samþykkt samhljóða og vísað til annarar umræðu á febrúarfundi sveitarstjórnar.
Samþykkt

8.

Árstillag aðildarsveitarfélaga FV. - 1912727
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt

9.

Framtalsskil 2019 - Vegna nýtingar á jarðhita í landi Litla-Laugardals 1912819
Um er að ræða upplýsingar um nýtingu jarðhita í landi Litla-Laugardals.
Oddvita er falið að svara erindinu.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt

10
Útboð á sorphirðu - 1910474
.
Kynnt var staða sorpmála í Tálknafjarðarhreppi í árslok 2019, og mögulegar leiðir
ræddar í sorpmálum þar sem fyrir dyrum er útboð á sorphirðu í samstarfi við
Vesturbyggð. Bjarnveigu, Guðna og Lilju falið að mæta fyrir hönd sveitarfélagsins á
fund vegna sorpútboðs sem haldinn verður í næstu viku.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt
Til umsagnar tillögu til þingsályktunar um fimm ára samgönguáætlun fyrir
11
árin 2020?2024, 434. mál og tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun
.
fyrir árin 2020 ? 2034, 435. mál - 1912761
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps leggur áherslu á mikilvægi þess að auka framlög til
viðhalds á vegakerfinu til að mæta brýnni þörf á styrkingum, endurbótum og viðhaldi á
bundnu slitlagi á vegum. Sérstaklega er brýnt að tryggja viðhaldsfé í vegi á
sunnanverðum Vestfjörðum þar sem úttekt Vegagerðarinnar á klæðningum á
Vestfjörðum í júní 2019 sýndi fram á að ástand Bíldudalsvegar er svo slæmt að hann er
talinn ónýtur vegur og þarfnast endurbyggingar og styrkingar. Einnig tekur
sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps undir áherslur bæjarstjórnar Vesturbyggðar í
bókun þeirra frá 11.12.2019 varðandi framkvæmdir á Bíldudalsvegi að þær verði
færðar á 1. tímabil áætlunarinnar og fari fram samhliða framkvæmdum á
Vestfjarðavegi um Dynjandisheiði.
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Jafnframt ítrekar sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps ályktun frá 4. haustþingi
Fjórðungssambands Vestfirðinga 25. og 26. október 2019 þar sem ályktað var um
mikilvægi þess að gert væri ráð fyrir frekari jarðgangakostum á Vestfjörðum með
áherslu á sunnanverða Vestfirði. Vegurinn um Mikladal er löngu orðinn úr sér genginn
og mikilvægt að þar verði farið í jarðgangagerð sem fyrst til að tryggja öruggar
samgöngur milli samfélaga á sunnanverðum Vestfjörðum auk jarðganga undir
Hálfdán og Kleifaheiði.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps ítrekar einnig mikilvægi þess að fjármagn í
hafnarbætur verði tryggt og aukið enn frekar frá því sem nú er þar sem ljóst er að
hafnaframkvæmdir og endurbætur á höfnum eru víða orðnar mjög aðkallandi og
fjárþörf til þeirra orðin mikil.
Samþykkt samhljóða. Oddvita falið að koma umsögn á framfæri.
Samþykkt
12
Starfsmannamál Tálknafjarðaskóla - 2001025
.
Sveitarstjórn ræddi starfsmannamál í Tálknafjarðarskóla og ítrekar nauðsyn þess að
fylgja öllum verkferlum í starfsmannamálum sveitarfélagsins.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt
13
Upplýsingagjöf Oddvita - 2001024
.
Oddviti gerði grein fyrir stöðu eftirtalinna mála:
Ljósleiðaramál, hafnarverndarfulltrúi, persónuverndarfulltrúi, innheimtumál
hafnarsjóðs, ástand íþróttahúss og umhverfismál.
Samþykkt
23
Umræða um fjölda íbúa í sveitarfélaginu - 2001039
.
Rætt var um erindi frá Súðarvíkuhreppi og Grýtubakkahreppi vegna fjölda íbúa í
sveitarfélögum með tilliti til sameiningarmála.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps tekur undir erindi frá Súðavíkurhreppi annars
vegar og Grýtubakkahreppi hins vegar og hvetur til samstöðu minni sveitarfélaga til
að verja sjálfsákvörðunarrétt íbúanna í sameiningarmálum. Jafnframt ítrekar
sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps þá skoðun sína að fjármagn til að greiða fyrir
sameiningu sveitarfélaga eigi að koma frá rikinu en ekki úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
þannig að fjármagn sem renni til sveitarfélaga til að standa straum af kostnaði við
rekstur þeirra sé tryggt til framtíðar.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt
24 Vinnuhópur um skólastefnu - 1901200
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.
Sveitarstjórn samþykkir að taka upp vinnu við mótun skólastefnu í Tálknafjarðarskóla
og felur skólastjóra og formanni fræðslunefndar að hefja þá vinnu.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt
Til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna
14
sveitarfélaga og sveitarstjórnarlögum (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði),
.
391. mál. - 1911700
15
Til upplýsingar - frumvarpsdrög í Samráðsgátt (fjarskipti) - 1912781
.
16
Ný umferðarlög taka gildi um áramótin - 1912804
.
17
Innköllun gagna um upptöku og notkun vatns fyrir árið 2018 - 1912776
.
18 Breytingar á samþykktum um stjórn og fundarsköp vegna laga og reglugerða
.
um mat á umhverfisáhrifum - 1912709
19
Sumarblóm - 1912766
.
Sveitarstjórn lýsir sig tilbúna til viðskipta við Vesturmeti ehf varðandi kaup á
sumarblómum reynist fyrirtækið samkeppnishæft í verði og afhendingartíma miðað
við aðrar gróðrarstöðva.
Samþykkt samhljóða.
Samþykkt
20
Umsögn um vistvæn ökutæki - 1912783
.
Til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og
21
mengunarvarnir, nr. 71998, með síðari breytingum (viðaukar). 436. mál .
1912759
22
Drög að umsögn um frv um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða - 2001026
.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 21:30.
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Bjarnveig Guðbrandsdóttir
(BG)

Guðni Ólafsson (GÓ)

Björgvin Smári Haraldsson
(BSH)

Lilja Magnúsdóttir (LM)

Berglind Eir Egilsdóttir (BEE)
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