582. fundur

10.12.2021

582. fundur Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38,
fimmtudaginn 9. desember 2021
og hófst hann kl. 18:00.
Fundinn sátu:
Bjarnveig Guðbrandsdóttir (BG), Guðni Ólafsson (GÓ), Ingibjörg Ósk
Þórhallsdóttir (IÓÞ), Björgvin Smári Haraldsson (BSH), Lilja Magnúsdóttir (LM)
og Ólafur Þór Ólafsson (ÓÞÓ).
Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Ólafsson, Sveitarstjóri
Ingibjörg Ósk Þórhallsdóttir tók þátt í fundinum í gegnum fjarfundabúnað.
Oddviti býður fundarfólk velkomið og athugar hvort athugasemdir séu við
fundarboðun, svo var ekki og oddviti lýsir fund 582 lögmætan.
Dagskrá:
1. Fjárhagsáætlun 2021 - 2007024
Lagður fram viðauki nr. 1 vegna fjárhagsáætlunar ársins 2021.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun ársins 2021.
2. Skipan áheyrnarfulltrúa í stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga - 2112017
Erindi frá Fjórðungssambandi Vestfirðinga dags. 03.12.2021 þar sem óskað er eftir
tilnefningu að áheyrnarfulltrúa Tálknafjarðarhrepps í stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að Lilja Magnúsdóttir verði áheyrnarfulltrúi
Tálknafjarðarhrepps í stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga.
3. Boð um óformlegar viðræður um sameiningu sveitarfélaga - 2106168
Erindi frá Bolungarvíkurkaupstað dags. 06.12.2021 þar sem greint er frá svari bæjarráðs
Bolungarvíkur við ósk Tálknafjarðarhrepps um óformlegar viðræður vegna sameiningar
sveitarfélaga.
Lagt fram.
4. Breytt skipulag barnaverndar - 2112009
Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 30.11.2021 vegna breytinga á skipulagi
barnaverndar.
Lagt fram.
5. Uppfærsla svæðisáætlana - 2112014
Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 30.11.2021 varðandi uppfærslu
svæðisáætlana um meðhöndlun úrgangs í kjölfar nýlegra lagabreytinga.
Lagt fram. Frestað til næsta fundar.
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6. Upplýsingagjöf sveitarstjóra 2021 - 2101521
Á fundinum var farið yfir stöðu verkefna.
Rætt.
7. Samráðsnefnd Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps - 2008190
Fundargerð 62. fundar samráðsnefndar Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps sem fór
fram 25.11.2021.
Lagt fram.
8. Fundargerðir 2021 Samband íslenskra sveitarfélaga - 2102594
Fundargerð 903. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fór fram
26.11.2021.
Lagt fram.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps tekur undir áskorun stjórnar Sambands íslenskra
sveitarfélaga á heilbrigðisráðherra að stíga inn og leysa þann ágreining sem hefur verið í
viðræðum Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) og starfandi talmeinafræðinga. Núverandi staða
bitnar hart á hagsmunum skólabarna, sem ekki fá nauðsynlega þjónustu.

Oddviti þakkar fundarmönnum góðan fund og slítur fundi.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:15.
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