595. fundur

24.08.2022

595. fundur Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38,
fimmtudaginn 11. ágúst 2022
og hófst hann kl. 18:00.
Fundinn sátu:
Lilja Magnúsdóttir (LM), Jóhann Örn Hreiðarsson (JÖH), Jenný Lára
Magnadóttir (JLM), Guðlaugur Jónsson (GJ), Jón Ingi Jónsson (JIJ) 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 595 lögmætan.
Dagskrá:
1.

Samþykkt um stjórn Tálknafjarðarhrepps - 2205206
Síðari umræða um tillögu að breytingum á Samþykkt um stjórn Tálknafjarðarhrepps.
Mál frá 593. fundi sveitarstjórnar sem fór fram 23.06.2022.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagðar breytingar á Samþykkt um stjórn
Tálknafjarðarhrepps og felur sveitarstjóra að senda þær til ráðherra til staðfestingar.

2.

Breyting á aðalskipulagi - 1902411
Mál frá 1. fundi Skipulagsnefndar sem fór fram 07.07.2022 þar sem nefndin samþykkti
samhljóða fyrirliggjandi tillögu að breytingu á aðalskipulagi í Norður Botni og
greinargerð í samræmi við 3. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og lagði til við
sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa tillöguna skv. 31. gr. sömu laga.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulagsnefndar um að skipulagsfulltrúa
verði falið að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi í Norður-Botni í samræmi við
31. grein skipulagslaga.

3.

Breyting á deiliskipulagi - Norður Botn - 1902432
Mál frá 1. fundi Skipulagsnefndar sem fór fram 07.07.2022 þar sem nefndin leggur
samhljóða til við sveitarstjórn að heimila að skipulagstillaga að breytingu á
deiliskipulagi Norður-Botns verði auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
samhliða breytingu á aðalskipulagi um sama mál.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulagsnefndar að heimila að
skipulagstillaga að breytingu á deiliskipulagi Norður-Botns verði auglýst skv. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða breytingu á aðalskipulagi um sama mál.

4.

Gjaldsskrá tónlistarskóla, haustið 2022 - 2208002
Mál frá 2. fundi Fræðslunefndar sem fór fram 08.08.2022 þar sem tillaga að uppfærði
gjaldskrá tónlistardeildar Tálknafjarðarskóla var samþykkt og vísað til sveitarstjórnar til
afgreiðslu.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagða tillögu að uppfærðri gjaldskrá
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tónlistardeildar Tálknafjarðarskóla sem gildir fyrir haustið 2022.
5.

Skóladagatal 2022-2023 - 2203329
Mál frá 2. fundi Fræðslunefndar sem fór fram 08.08.2022 þar sem nefndin samþykkti
samhljóða bæta við einum skertum degi á leikskóla vegna starfsdags starfsfólks á
skóladagatal 2022-2023, sem verður 5. júní og verður leikskóli þá opinn þann dag kl.
08:00-12:00. Vísað til sveitarstjórnar til staðfestingar.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagða breytingu á skóladagatali 2022-2023.

6.

Lengd viðvera í Tálknafjarðarskóla 2022-2023 - 2203332
Mál frá 2. fundi Fræðslunefndar sem fór fram 08.08.2022 þar sem nefndin leggur til við
sveitarstjórn að miðað verði við að starfsemi lengdrar viðveru í Tálknafjarðarskóla
miðist við nemendur í 1.-3. bekk. Þessi tillaga er gerð í ljósi þess að lengd viðvera fer
fram á leikskóladeild skólans og í samvinnu við það starf sem þar fer fram.
Samþykkt samhljóða að fresta afgreiðslu tillögunnar til næsta fundar sveitarstjórnar
með ósk um að þá liggi fyrir betri greining á þörf fyrir umrædda þjónustu.

7.

Viljayfirlýsing - 2206107
Viljayfirlýsing Tálknafjarðarhrepps og Kvenfélagsins Hörpu dags. 25.06.2022 vegna
lóðar og umhverfis Vindheima lögð fram til staðfestingar.
Sveitarstjórn samþykkir framlagða viljayfirlýsingu samhljóða.

8.

Strandgata 11, söluferli - 2208005
Á fundinum verða lögð fram til afgreiðslu kauptilboð í Strandgötu 11, Valhöll. Áður á
dagskrá á 573. fundi sveitarstjórnar sem fór fram 12.05.2021. Lagt var fram minnisblað
frá sveitarstjóra dags. 11.08.2022 þar sem gert er grein fyrir þeim tilboðum sem bárust í
eignina.
Sveitarstjórn samþykkir með þremur atkvæðum LM, JLM og JIJ að fela sveitarstjóra að
ræða við tilboðsgjafa tilboðs sem er merkt sem "Tilboð D" í minnisblaðinu og náist
samkomulag í samræmi við tilboðið skal það lagt fyrir sveitarstjórn til staðfestingar.
JÖH greiðir atkvæði gegn tillögunni og GJ situr hjá.

9.

Ársreikningur 2021. - 2206083
Bréf frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga dags. 22.06.2022 vegna ársreiknings
2021.
Lagt fram og vísað til vinnslu fjárhagsáætlunar 2023.

10. Skipan í nefndir og ráð. - 2207003
Erindi frá Freyju Magnúsdóttur ofl. dags. 30.06.2022 vegna skipan í nefndir og ráð
Tálknafjarðarhrepps.
Samþykkt með fjórum atkvæðum að fela sveitarstjóra að svara erindinu með vísan til
ákvæða sveitarstjórnarlaga og samþykkta sveitarfélagsins. JÖH situr hjá við afgreiðslu
málsins.
11. Samþykkt um búfjárhald, endurskoðun - 2208006
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Óstaðfest samþykkt um búfjárhald í Tálknafjarðarhreppi frá 20.11.2014 lögð fram til
endurskoðunar.
Samþykkt samljóða að vísa samþykkt um búfjárhald í Tálknafjarðarhreppi til Umhverfisog bygginganefndar til endurskoðunar. Jafnframt er þeirri tillögu beint til Umhverfis- og
bygginganefndar að fundið verði hentugt girðingarstæði til að koma í veg fyrir
lausagöngu búfjár í þéttbýli í sveitarfélaginu.
12. Skipulagsnefnd - 1 - 2207006F
Fundargerð 1. fundar Skipulagsnefndar Tálknafjarðarhrepps sem fór fram 07.07.2022.
Fundargerðin er staðfest.
12.1

2207032 - Varaformaður Skipulagsnefndar

12.2

2206069 - Erindisbréf nefnda 2022-2026

12.3

2207033 - Starfsáætlun Skipulagsnefndar

12.4

2103057 - Strandsvæðisskipulag

12.5

1902411 - Norður Botn - Breyting á aðalskipulagi

12.6

1902432 - Breyting á deiliskipulagi - Norður botn

12.7

2110138 - Deiliskipulag, stofnana- og íþróttasvæði

12.8

2105001 - Deiliskipulag í Hrafnadal

12.9

2009255 - Breyting á deiliskipulagi Tálknafjarðarhafnar

12.10 1809041 - Aðalskipulag Endurskoðun 2019-2031
12.11 2112063 - Umsagnarbeiðni vegna eldisstöðvar í Tálknafirði framleiðsluaukning
13. Fræðslunefnd - 1 - 2207005F
Fundargerð 1. fundar Fræðslunefndar Tálknafjarðarhrepps sem fór fram 04.07.2022.
Fundargerðin er staðfest.
13.1

2207004 - Varaformaður Fræðslunefndar

13.2

2206069 - Erindisbréf nefnda 2022-2026

13.3

2207005 - Starfsáætlun Fræðslunefndar

13.4

2205090 - Umbótaáætlun Tálknafjarðarskóla

13.5

2207006 - Innra matsskýrsla 2022

13.6

2108095 - Upplýsingagjöf skólastjóra skólaárið 2021- 2022

14. Íþrótta-, menningar- og æskulýðsnefnd - 1 - 2207004F
Fundargerð 1. fundar Íþrótta-, menningar- og æskulýðsnefndar Tálknafjarðarhrepps sem
fór fram 04.07.2022.
Fundargerðin er staðfest.
14.1

2207012 - Varaformaður Íþrótta-, menningar- og æskulýðsnefndar

718

595. fundur

24.08.2022
14.2

2206069 - Erindisbréf nefnda 2022-2026

14.3

2207013 - Starfsáætlun Íþrótta-, menningar- og æskulýðsnefndar

14.4

2203328 - Vinnuskóli 2022

14.5

2206105 - Samstarfssamningur við Kvenfélagið Hörpu

14.6

2206107 - Viljayfirlýsing vegna lóðar og umhverfis Vindheima

15. Umhverfis- og byggingarnefnd - 1 - 2207001F
Fundargerð 1. fundar Umhverfis- og bygginganefndar Tálknafjarðarhrepps sem fór fram
06.07.2022.
Fundargerðin er staðfest.
15.1

2207030 - Varaformaður Umhverfis- og byggingarnefndar

15.2

2206069 - Erindisbréf nefnda 2022-2026

15.3

2207031 - Starfsáætlun Umhverfis- og byggingarnefndar

15.4

2103057 - Strandsvæðisskipulag

15.5

2207001 - Stöðuleyfi fyrir malbikunarstöð

16. Atvinnu- og hafnarnefnd - 32 - 2206002F
Fundargerð 32. fundar Atvinnu- og hafnarnefndar Tálknafjarðarhrepps sem fór fram
30.06.2022.
Fundargerðin er staðfest.
16.1

2206097 - Varaformaður Atvinnu- og hafnarnefndar

16.2

2206069 - Erindisbréf nefnda 2022-2026

16.3

2206098 - Starfsáætlun Atvinnu- og hafnarnefndar 2022-2023

16.4

2009255 - Breyting á deiliskipulagi Tálknafjarðarhafnar

16.5

2202156 - Framkvæmdir 2022

16.6

2201045 - Skírteini vegna hafnsögu

16.7

2103057 - Strandsvæðisskipulag

16.8

2203335 - Umsókn í fiskeldissjóð

16.9

2202145 - Fundargerðir 2022 Hafnasamband

17. Fræðslunefnd - 2 - 2208001F
Fundargerð 2. fundar Fræðslunefndar Tálknafjarðarhrepps sem fór fram 08.08.2022.
Fundargerðin er staðfest.
17.1

2206069 - Erindisbréf nefnda 2022-2026

17.2

2208002 - Gjaldsskrá tónlistardeildar, haustið 2022
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17.3

2203332 - Lengd viðvera í Tálknafjarðarskóla 2022-2023

17.4

2203329 - Skóladagatal 2022-2023

17.5

2208001 - Upplýsingagjöf skólastjóra skólaárið 2022-2023

17.6

2208003 - Fundadagatal 2022-2023

18. Samstarfssamningur við Kvenfélagið Hörpu - 2206105
Undirritaður samstarfssamningur Táknafjarðarhrepps og Kvenfélagsins Hörpu dags.
25.06.2022.
Lagt fram.
19. Umsókn í fiskeldissjóð - 2203335
Undirritaður samningur Fiskeldissjóðs og Tálknafjarðarhrepps dags. 08.02.2022 vegna
styrks úr Fiskeldissjóði til verkefnisins „Uppbygging á hafnarsvæði á Tálknafirði“ að
fjárhæð 28,8 milljónir kr.
Lagt fram.

20.

Stefnumótandi áætlanir ríkisins á sviði sveitarfélaga, skipulags- og húsnæðismála. 2206073
Erindi frá Innviðaráðuneytinu dags. 21.06.2022 ásamt erindum sama efnis dags.
29.06.2022 og 07.07.2022 þar sem óskað er eftir innleggi frá sveitarstjórnum inn í
stefnumótandi áætlanir ríkisins á sviði sveitarfélaga, skipulags- og húsnæðismála.
Lagt fram.

21. Heilsugæslustöðvar á landsbyggðinni - 2207058
Erindi frá Vestmannaeyjabæ dags. 11.07.2022 þar sem komið er á framfæri bókun
bæjarstjórnar Vestmannaeyjabæjar frá 05.07.2022 vegna alvarlegrar stöðu á
heilsugæslustöðvum á landbyggðinni því erfiðlega gengur að manna stöður.
Lagt fram.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps tekur heilshugar undir með bæjarstjórn
Vestmannaeyja um að jafnt aðgengi allra landsmanna að heilbrigðisþjónustu á að vera
grundvallaratriði í samfélagsuppbyggingunni. Það sé hins vegar ekki raunin fyrir fólk á
landsbyggðinni í dag. Heilsugæslan á landsbyggðinni er undirmönnuð og aðgengi íbúa
að grunnheilbrigðisþjónustu er skert. Á sunnanverðum Vestfjörðum skiptir öruggt
sjúkraflug öllu máli fyrir íbúa svæðisins enda vegakerfið ekki til þess fallið að tryggja
örugga sjúkraflutninga. Nauðsynlegt er að bæta aðflugsljós á Bíldudalsflugvelli til að
tryggja að hægt sé að nota flugvöllinn við sem flestar aðstæður.
22. Framboðsfrestur til formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga - 2207043
Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga dags. 05.07.2022 vegna framboðsfrests til
formanns sambandsins.
23. Ársskýrsla Persónuverndar fyrir árið 2021 - 2206088
Erindi frá Persónuvernd dags. 29.06.2022 þar sem ársskýrslu Persónuverndar 2021 er
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komið á framfæri.
Lagt fram.
Skýrslunni er vísað til persónuverndarfulltrúa Tálknafjarðarhrepps til kynningar.
24. Fundadagatal 2022-2023 - 2208003
Dagatal vegna funda sveitarstjórnar og nefnda Tálknafjarðarhrepps til júni 2023.
25. Upplýsingagjöf sveitarstjóra 2022 - 2201021
Á fundinum verður lagt fram minnisblað sveitarsjóra um stöðu verkefna.
26. Fundargerðir Vestfjarðarstofu og Fjórðungssambands Vestfirðinga - 2202100
Fundargerð framhaldsársfundar Vestfjarðastofu sem fór fram 28.04.2022. Fundargerð
ársfundar fulltrúaráðs Vestfjarðastofu sem fór fram 14.06.2022. Fundargerðir 45.
stjórnarfundar Vestfjarðastofu og Fjórðungssambands Vestfirðinga sem fór fram
27.04.2022 og 46. stjórnarfundar Vestfjarðastofu og Fjórðungssambands Vestfirðinga
sem fór fram 01.06.2022.
Lagt fram.
27. Fundargerðir 2022 Samband íslenskra sveitarfélaga - 2202142
Fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá fundi nr. 910 sem fór fram
20.05.2022 og fundi nr. 911 sem fór fram 23.06.2022.
Lagt fram.

Oddviti þakkar fundarmönnum góðan fund og slítur fundi.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:48.

Lilja Magnúsdóttir (LM)

Jóhann Örn Hreiðarsson (JÖH)

Jenný Lára Magnadóttir (JLM)

Guðlaugur Jónsson (GJ)

Jón Ingi Jónsson (JIJ)

Ólafur Þór Ólafsson (ÓÞÓ)
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