517. fundur

7. desember 2017

517. fundur Hreppsnefndar Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 5.
desember 2017
og hófst hann kl. 17:00.
Fundinn sátu:
Indriði Indriðason (II), aðalmaður, Kristinn Hilmar Marinósson (KHM),
aðalmaður, Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), formaður, Jón Örn Pálsson
(JÖP), aðalmaður, Ásgeir Jónsson (ÁJ), Aðalmaður, Berglind Eir Egilsdóttir,
varamaður,
Fundargerð ritaði: Indriði Indriðason, Sveitastjóri
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og kannaði hvort athugasemdir væru við
fundarboðun,oddviti kemur með athugasemd við fundarboðun og óskar eftir
fundarhlé
Oddviti óskar eftir að samráð sé haft við hana varðandi fundardagskrá og
boðun. Einnig að fundargögn séu öll til staðar á fundargátt.

Dagskrá:
1.

Fundargerðir: 2017 - 1702004
Fundargerðir nr 848, 849, 850, 851 og 852.funda stjórnar Sambands Íslenskra
sveitarfélaga .
Til kynningar

2.

Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd - 18 - 1711001F
Fundargerðin er staðfest.
Samþykkt samhljóða
2.1

1710033 - Beiðni: um upplýsingar um leikskóla

2.2

1708030 - Grunnskóli: Fulltrúi kennara í skólanefnd.

2.3

1711014 - Fjárhagsáætlun: 2018: Fjárhagsáætlun fyrir Eignasjóð DRÖG.

2.4

1711013 - Fjárhagsáætlun: 2018. Fjárhagsáætlun fyrir menningarmál
DRÖG

2.5

1711012 - Fjárhagsáætlun: 2018: Fjárhagsáætlun Íþróttahús og
sundlaugar DRÖG

2.6

1711011 - Fjárhagsáætlun: 2018: Fjárhaglsáætlun fyrir
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2.7

1708032 - Grunnskóli: Starfsáætlun grunnskóla Tálknafjarðar 20172018.

2.8

1708035 - Leikskóli: Skólanámsskrá og starfsáætlun leikskóla vegna
ársins 2017-2018.

2.9

1708031 - Grunnskóli: Skólanámsskrá 2017-2018.

2.10 1703003 - Upplýsingagjöf; Skólastjóra.
2.11 1710029 - Námskeið: Áhugavert námskeið fyrir foreldra

3.

Byggingar-,skipulags- og umhverfisnefnd - 29 - 1709001F
Tekin er til afgreiðslu fundargerð 29. fundar Byggingar-,skipulags- og
umhverfisnefndar.
Frá 16. október s.l.
Þrjú mál voru á dagskrá nefndarinnar og eru þau tekin til fullnaðarafgreiðslu.
Tekin er til afgreiðslu fundargerð 22. fundar Byggingar,-skipulags og
umhverfisnefndar frá 16 október. Fundargerðin er í þremur liðum
3.1

1709003 - Norður botn. H1, umsókn um byggingarleyfi, lokun
vatnshreinsikerja.
Sveitartstjórn staðfestir bókun Byggingar-, skipulags-og umhverfisnefndar.
Samþykkt samhljóða

3.2

1710010 - Umsókn um byggingarleyfi. Nýr eldsneytisgeymir á
bryggjunni á Tálknafirði.
Sveitartstjórn staðfestir bókun Byggingar-, skipulags-og umhverfisnefndar.
Samþykkt samhljóða

3.3

1706039 - Guðmundur M. Ástþórsson. Umsókn um lóð, Dunhagi.
Sveitartstjórn staðfestir bókun Byggingar-, skipulags-og umhverfisnefndar.
Samþykkt fjórum atkvæðum, einn er á móti (ÁJ)
ÁJ leggur fram eftirfarandi bókun:
Það svæði sem skipulagt er fyrir hótelbyggingu, það er V1 í núgildandi
aðalskipulagi henti betur fyrir hótelbyggingu en umræddur reitur S5 að
hans mati.
Ásgeir Jónsson
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4.

Atvinnu- og hafnarnefnd - 16 - 1710001F
Fundargerð Atvinnu-og hafnarnefnd.
4.1

1709001 - Hafnarmál: Hafnarreglugerð Tálknafjarðar
Oddviti lagði fram fyrirspurn um stöðu málsins.
Sveitarstjóri upplýsti að málið væri í vinnslu hjá Samgögnustofu og hjá
hafnarstjórn.

4.2

1709013 - Reglugerð: um slysavarnir og öryggisbúnað í höfnum

4.3

1711015 - Hafnarmál: gjaldskrá 2018

4.4

1711016 - Fjárhagsáætlun: 2018 Hafnarsjóður DRÖG

4.5

1709016 - Hafnarmál: Hafnarsvæði umhverfismál.

4.6

1709040 - Upplýsingar: um stærstu útgerðir og íshlutfall í afla

4.7

1709057 - Höfn: Skipakomur 2017

Fundargerð staðfest.
Samþykkt samhljóða.
5.

Tekjur : Álagningarhlutfall útsvars 2018. - 1712008
Lögð er fram tillaga að álagningarhlutfalli útsvars fyrir árið 2018.
Sveitarstjórn samþykkir að hlutfall útsvars verði 14,52%., fyrir árið 2018, eða óbreytt
á milli ára.
Samþykkt samhljóða.

6.

Gjaldskrár 2018: Gjaldskrá fyrir sorphirðu, sorpeyðingu og endurvinnslu í
Tálknafjarðarhreppi 2018. - 1711018
Lögð er fram tillaga að nýrri gjaldskrá fyrir sorphirðu, sorpeyðingu og endurvinnslu
í Tálknafjarðarhreppi. Í tillögunni er gert ráð fyrir að taka upp klippikort til losunar
á gjaldskyldu sorpi á gámvelli.
Gjaldskrá er vísað til síðari umræðu.
Samþykkt samhljóða

7.

Fasteingagjöld: Reglur um tekjutengdan afslátt af fasteignaskatti hjá elli- og
örorkulífeyrisþegum í Tálknafjarðarhrepp árið 2018. - 1711027
Sveitarstjórn samþykkir uppreiknaðar reglur um afslátt af fasteignaskatt hjá elli-og
örorkulífeyrisþegum í Tálknafjarðarhreppi
Samþykkt samhljóða.
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8.

Endurskoðun 2017: Átta mánaða uppgjör Tálknafjarðarhrepps. - 1711025
Unnið var átta mánaða uppgjör fyrir Tálknafjarðarhrepp. Mikill viðsnúningur hefur
orðið í rekstri sveitarfélagsins. Þar munar mestu um hækkun skatttekna, betra
eftirliti með tekjuskráningu hjá hafnarsjóði, tjaldsvæði og íþróttamiðstöð.
Unnið hefur verið að verkferlagreiningu vegna tekjuskráingar á hafnarsvæði,
íþróttahúsi og tjaldsvæði og er sú vinna farin að skila árangri.
Milliuppgjörið var unnið af KPMG enduskoðun.
Helstu stærðir eru þessar:
Samkvæmt rekstrarreikningi milliuppgjörs fyrstu átta mánuði 2017 námu
heildartekjur A hluta 212.416 þús.kr. samanborið við 261.011 þús. kr. allt árið 2016
í A hluta. Í A og B hluta námu heildartekjur 256.572 þús.kr. samanborið við 296.000
þús. kr. allt árið 2016. Rekstrargjöld í A hluta eru 193.673 þús. kr. samanborið við
274.192 þús. kr. allt árið 2016. í A og B hluta voru rekstrargjöld 205.698 þús. kr.,
samanborðið við 289.009 þús. kr. á öllu árinu 2016. Fjármagnsgjöld í A hluta voru
9.861 þús. kr. samanborið við 12.732 þús. kr. allt árið 2016. Í A og B hluta 15.236
þús. kr.samanborið við 26.384 þús. kr. allt árið 2016. Ekki voru óvenjulegir liðir
gjaldfærðir í milliuppgjöri enda ekki tilefni til þess. Á árinu 2016 voru 7.571 þús. kr
gjaldfærðar og var sú gjaldfærsla vegna borframkvæmda á árinu 2013.
Rekstrarniðurstaða A hluta í milliuppgjöri er jákvæð að upphæð 1.805 þús. kr.
samanborið við neikvæða niðurstöðu fyrir allt árið 2016 að upphæð 43.706 þús. kr.
Í A og B hluta er rekstrarniðurstaða milluuppgjörs 2017 jákvæð að upphæð 21.923
þús. kr samanborið við neikvæða niðurstöðu að upphæð 45.176 þús. kr., á árinu
2016.
Sveitarstjóri lagði fram átta mánað uppgjör unnið af KPMG fyrir samstæðu.

9.

Fjárhagsáætlun 2018: Útgönguspá ársins 2017. - 1711024
Við vinnslu á fjárhagsáætlun 2017 gerði sveitarstjóri útgönguspá, en ljóst var að
miklar sveiflur voru í tekjum árinu 2016, sem og var mikil hækkun á
kostnaðarliðum. Í umræðum um fjárhagsáætlun 2017 voru ásakanir bornar á
sveitarstjóra að vera ekki með réttan grunn til fjárhagsáætlunargerðar 2017.
Því var unnið átta mánaða uppgjör og á grunni þess var gerð útgönguspá sem er
lögð fyrir sveitarstjórn til samþykktar, eða synjunar sem grunnur fyrir
fjárhagsáætlun 2018-2021.
Framlögð er útgönguspá sem er unnin í framhaldi af miliuppgjöri.
Sveitarstjórn samþykkir framlagða útgönguspá fyrir árið 2017.

10. Samningur og samstarfslýsing: INK:0012243 - 1701016
Sveitarstjóri kynnti drög að samningi við Inkasso vegna innheimtu mála hjá
sveitarfélaginu.
Sveitarstjórn samþykkir samninginn og felur sveitarstjóra að fylgja málinu eftir.
Samþykkt samhljóða.
11. Fyrirspurn: Fyrirspurn frá Jóni Erni Pálssyni - 1712005
Lagt var fram yfirlit sem sýnir að vextir af skammtímaskuldum og skammtímalánum
er vegna ársins 2016 og það sem af er þessu ári samtals rúmar 22 m.kr.
12. Ráðuneyti : Fyrirspurnir frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga - 1712011
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Afgreiðslu frestað.
13. Úrbætur: krafa um úrbætur vegna kaldavatnsinntaks - 1711005
Sveitarstjórn þakkar bréfritara ábendinguna, en ástandið á neysluvatnsmálum í innri
hluta þorpsins er ekki gott. Vegna áætlanna um snjóflóðavarnir á svæðinu sem
kynntar voru árið 2014 var tekin ákvörðun að verja byggðina með varnargörðum. En
umræddir garðar munu liggja á núverandi vatnstökusvæði. Því er gert ráð fyrir nýju
vatnstökusvæði í kjölfarið.
Sveitarstjórn kallar eftir svörum frá Ofanflóðasjóði um stöðu á málinu.
Samþykkt samhljóða
14. Vörugjöld: bílaleigubifreiða. - 1710015
Erindi frá Samtökum aðila í ferðaþjónustu vegna fyrirhugaðra hækkunar á
vörugjöldum á bílaleigubílum
Sveitarstjórn Tálknarfjarðar telur að hægt væri að efla ferðaþjónustu með auknum
framlögum til almenningssamgangna, sem kæmu ferðamönnum sem og íbúum
landsbyggðarinnar að meira gagni en bílaleigubílar. Með hliðsjón af umræðu um
loftlagsmál telur sveitarstjórn mikilvægt að fækka stökum farartækjum í umferð á
þjóðvegum, þar sem ástand þeirra er er víða mjög bágborið.
(KHM) vék af fundi og (BEE) tók sæti hans á fundinum.
Oddviti leggur til að fundi verði frestað kl 21:45
Fundur hófst aftur 7. desember kl. 19:00
15. Stjórnsýsla: Skár yfir netföng sveitarsfélagsins - 1709056
Afgreiðslu frestað.

16.

Innkaupareglur: Yfirferð á Innkaupareglum í samræmi við breytingar á
lögum nr.120/2016. - 1711028
Afgreiðslu frestað.

17. Styrkbeiðni: vegna reksturs Aflsins - 1711032
Afgreiðslu frestað.
18. Fjárhagsáætlun: 2018-2021: Fjárhagsáælun 2018 fyrri umræða. - 1712004
Fjárhagsáætlun vísað til seinni umræðu.
Samþykkt samhljóða.
19. Náttúrustofa Vestfjarða: samningur milli sveitarfélaga og UAR - 1709051
EDJ vék af fundi
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Samþykkt að framlengja samninginn um eitt ár.
Samþykkt með fjórum atkvæðum.
EDJ tók sæti á fundinum að nýju.
20. Upplýsingagjöf sveitarstjóra: 21.11.2018 - 1711029
Sveitarstjóri fór yfir helstu máli sem voru á döfinni
Nú er búið að endurnýja dúk í íþróttahúsi, og von er á öðrum, þynnri, sem verður
rúllað yfir gólfið þegar dansleikir eru í húsinu.
Nýlega var húsinu gefið þrekhjól og vill sveitarstjóri ítreka þakkir fyrir þá gjöf. Nýtt
hljóðkerfi er komið í húsið en búið var að safna fyrir því. Því ætti hljómburður að vera
með allra besta móti í húsinu. Fyrir tæpum tveimur árum var keyptur hitablásara í
áhaldahús, en varmadæla sem var í húsinu var ónýt. Blásarinn virkar afar vel og nær
að nýta heita vatnið til að kynda upp allt húsið, en húsið var búið að vera kynnt með
rafmagnsblásara undanfarin ár og var kostnaður mikill.
Nú er verið að tengja hluta af Navision við höfnina en með því er hægt að vera með
tíðari reikningagerð og betra greiðslustreymi. Það var því mikið gæfuspor að
endurnýja bókhaldkerfi sveitarfélagsins.
Miklar breytingar hafa orðið í rekstri sveitarfélagsins á árinu, en með betri skráningu
á þjónustutekjum hefur náðst að auka tekjur á tjaldsvæði, eða rúmlega þrefalda þær,
einnig hafa tekjur í hafnarsjóði aukist verulega.
Búið að setja upp jólatré og er verið að skreyta bæinn.
Á árinu 2018 taka í gildi ný lög um persónuvernd og munu þau hafa miklar breytingar
í för með sér hjá öllum. Eitt af því sem mun breytast eru netföng hjá sveitarfélaginu,
en til að tryggja að öll mál sem berast fari beint í skjalakerfi sveitarfélagins og fái
hefðbundna meðferð, verður eitt netfang notað til móttöku og skráningu erinda.
Netfang sem notað er og verður í þeim tilgangi er talknafjordur@talknafjordur.is
Sveitarfélaginu var úthlutað fyrir nokkrum árum nýjum símanúmerum og er
aðalnúmerið 450 2500.
21. Fréttabréf ASÍ: október 2017 - 1711001
Til kynningar.

22.

Eftirlitskönnun: með skjalavörslu og skjalastjórn sveitarstjórnarskrifstofa 1711021
Á árinu 2016 var gerð breyting á fyrirkomulagi skjalavistunar hjá
Tálknafjarðarhrepp. Áður hafði skjalakerfi sveitarfélagsins verið samkeyrt með
Vesturbyggð, en það smaræmdist ekki lögum og reglum um skjalastjórn
sveitarfélaga. Nýju skjalavistunarkerfi var því tekið upp sem er með málalykla
samþykkta af Þjóðskjalasafni Íslands. Þetta er fyrsta eftilitskönnun
Þjóðskjalasafnsins með kerfinu.
Til kynningar.

23. Leiðrétt: fasteignamat 2018 - 1711017
Erindi frá Þjóðskrá vegna leiðréttingar á fasteignamati tengt sumarhúsum
Til kynningar.
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24. Fjárhagsáætlun: Forsendur fyrir vinnslu fjárheimilda 2018 - 1709021
Til kynningar.
25. Aldarafmæli: sjálfstæðis og fullveldis Íslands - 1710021
Árið 2018 eru 100 ár liðin frá því að Ísland varð frjálst og fullvalda ríki.
Aldarafmælisins verður minnst allt árið með fjölbreyttri og vandaðri dagskrá, um
land allt. Því er leitað til landsmanna við mótun dagskrár afmælisársins.
Til kynningar.
26. Umsókn : um styrk úr Orkusjóði - 1711007
Umsókn frá Hitaveitu Tálknafjarðar, á grundvelli 1.og 2. töllul. 1. mgr. 11. gr.
reglugerðar um framkvæmd niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar nr. 693/2013.
En niðurgreiðsla til húshitunar í Tálknafirði eru tæpar 20 m. kr. á ári og því er um
mikið hagsmunamál fyrir íbúa Tálknafjrðarhrepps og Orkusjóð að ræða.
Til kynningar.
27. Stefna og framkvæmdaáætlun: í málefnum fatlaðs fólks 2017-2012. - 1711043
Til kynningar.
28. Ágóðahlutagreiðsla: 2017 - 1711004
Til kynningar.

Næsti fundur sveitarstjórnar er þann 14. desember n.k.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 20:27

Indriði Indriðason (II)

Kristinn Hilmar Marinósson
(KHM)

Eva Dögg Jóhannesdóttir
(EDJ)

Jón Örn Pálsson (JÖP)

Ásgeir Jónsson (ÁJ)

Berglind Eir Egilsdóttir (BEE)
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