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23. mars 2018

520. fundur Hreppsnefndar TálknafjarðarhreppsHreppsnefndar
Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 6. mars 2018
og hófst hann kl. 17:00.
Fundinn sátu:
Indriði Indriðason (II), aðalmaður, Eva Dögg Jóhannesdóttir (EDJ), formaður,
Jón Örn Pálsson (JÖP), aðalmaður, Ása Jónsdóttir (ÁJ), Ritari, Guðlaug
Sigurrós Björnsdóttir (GSB), 2. varamaður og Lilja Magnúsdóttir (LI),
varamaður.
Fundargerð ritaði: Ása Jónsdóttir, Ritari
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og gerði sjálf athugasemd.
Dagskrá:
1.

Fundargerðir og Ársreikningur 2018 - 1802038
Til kynningar.
Til kynningar.

2.

Fundargerðir: 2018 - 1802017
Til kynningar.

3.

Fundargerðir: 2018 - 1802010
Til kynningar.

4.

Fundargerðir: stjórnar BsVest. fatlaðir 2018 - 1801051
Til kynningar.

5.

Fundargerðir: Stjórnar 2018 - 1801055
Til kynningar.

6.

Fræðslu-,menningar-,íþrótta-, æskulýðsnefnd - 19 - 1801003F
Fundargerðin staðfest, samþykkt samhljóða.
6.1 1802014 - Orðsending:vegna PISA

6.2 1801049 - Upplýsingar: vegna launagreisla til kennara
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6.3

1612003 - Reglur Tálknafjarðarhrepps um foreldragreiðslur vegna
gæslu barns hjá öðrum en dagforeldrum.

6.4 1703003 - Upplýsingagjöf; Skólastjóra.

7.

Skuldabréf: Samkomulag - 1802028
Taá lknafjarðarhreppur samþykkir heá r með að taka laá n hjaá Bruá líáfeyrissjóá ði að
fjaá rhæð 5.372.226 kr.- til 30. aá ra vegna framlags íá jafnvægissjóá ð óg ,10.525.511 kr.til 30. aá ra vegna framlags íá líáfeyrisaukasjóá , 1.132.366 kr,- til 30. aá ra vegna framlags íá
varuá ðarsjóá ð íá samræmi við samkómulag um uppgjóö r vegna breytinga A deild Bruá ar
líáfeyrissjóá ðs óg samþykkta skilmaá la laá nveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum.
Jafnframt er Indriða Indriðasyni,kt. 180465-4489, veitt fullt óg óá takmarkað umbóð
til þess f.h. [sveitarfeá lagsins] að undirrita laá nssamninga við Bruá líáfeyrissjóá ð sbr.
framangreint, sem óg til þess að móá ttaka, undirrita óg gefa uá t, óg afhenda hvers
kyns skjóö l, fyrirmæli óg tilkynningar, sem tengjast laá ntóö ku þessari.

Tálknafjarðarhreppur samþykkir hér með að taka lán hjá Brú lífeyrissjóði að fjárhæð
5.372.226 kr.- til 30 ára vegna framlags í jafnvægissjóð og ,10.525.511 kr.- til 30 ára
vegna framlags í lífeyrisaukasjóð, 1.132.366 kr,- til 30 ára vegna framlags í
varúðarsjóð í samræmi við samkomulag um uppgjör vegna breytinga A deild Brúar
lífeyrissjóðs og samþykktra skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum.
Jafnframt er Indriða Indriðasyni, kt. 180465-4489, veitt fullt og ótakmarkað umboð til
þess f.h. Tálknafjarðarhrepps að undirrita lánasamninga við Brú lífeyrissjóð sbr.
framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns
skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántökum þessum.
Samþykkt samhljóða
8.

Raforkuflutningur: í dreifbýli - 1802013
Sveitarstjóra falið að kanna þörfina hjá hagsmunaaðilum og leggja fram til
kynningar á næsta fundi.
Samþykkt samhljóða.

9.

Kaldavatnsinntak: í efribyggð strandgötu - 1801021
Sveitarstjóra falið að kanna réttindi og skyldur vatnsveitu sveitarfélagsins vegna
afhendingar og gæða á vatni og bréfritara svarað í framhaldinu.
Samþykkt samhljóða.

10. Styrkur: umsókn - 1801064
Samþykkt að styrkja Sögufélag Barðastrandarssýslu um 60.000.- kr. vegna útgáfu
árbókar Barðastrandarsýslu 2017, með 4 atkvæðum LM greiðir ekki atkvæði vegna
stjórnarsetu í Sögufélaginu.
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11. Upplýsingargjöf sveitarstjóra - 1801027
Sveitarsjóri upplýsti að uppgjör fyrir árið 2017 er langt komið. Farið er að reikna
laun fyrir sveitarfélagið á skrifstofu sveitarfélagsins, sem áður var gert hjá
Vesturbyggð, og er Vesturbyggð þakkað samstarfið.

12. Virkjun vindorku: á Íslandi, stefnumótunar- og leiðbeiningarrit - 1802035
Til kynningar.
13. Styrktarsjóður: EBÍ 2018 - 1802032
Til kynningar.
14. Staðgreiðsluuppgjör: 2017 - 1802018
Til kynningar.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:30.
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