Fundargerð
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
19.06.2014

149. fundur
sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar
haldinn í Kjarna fimmtudaginn 3. júlí 2014 kl. 13:00

Fundinn sátu:
Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Heiða
Guðmundsdóttir, Sigurður Hlynur Snæbjörnsson og Ketill Indriðason varamaður í forföllum Ragnars
Bjarnasonar.
Að auki sat fundinn Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

Oddviti setti fund.

Dagskrá:
1. Greiðslur fyrir setu í nefndum og sveitarstjórn
2. Ráðningarsamningur sveitarstjóra
3. Erindisbréf fastanefnda
4. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 30.06.2014
5. Styrkbeiðni – Skákfélagið Hrókurinn
6. Styrkbeiðni – Svartárkot, menning, náttúra
7. Tækifærisleyfi – Harmonikkufélag Þingeyinga
8. Skipun hafnarstjóra í Flatey á Skjálfandaflóa
9. Skipun fjallskilastjóra
10. Skipun fulltrúa á aðalfund Eyþings
11. Samningar um ráðgjöf vegna skólamála í Þingeyjarskóla
12. Reynir ráðgjafastofa

1. Greiðslur fyrir setu í nefndum og sveitarstjórn
Oddviti lagði fram tillögu um greiðslur fyrir setu í nefndum sveitarfélagsins og sveitarstjórn.
Laun skulu vera hlutfall af þingfararkaupi, eins og það er hverju sinni. Sveitarstjórnarfulltrúar
þiggja föst laun fyrir störf sín sem nemur 10% af þingfararkaupi og oddviti fær laun sem
nemur 15% af þingfararkaupi. Fulltrúar í sveitarstjórn fá að auki greitt sérstaklega fyrir hvern
setinn fund í sveitarstjórn sem nemur 2,5% af þingfararkaupi og oddviti 3,5%. Varamenn sem
taka sæti aðalmanns í sveitarstjórn fá greitt sem nemur 4% af þingfararkaupi fyrir hvern
setinn fund. Nefndarmenn fá 2,5% af þingfararkaupi fyrir hvern setin fund í nefndum og
formaður nefnda fær 3,5%. Greiðslur fyrir akstur verða samkvæmt ákvörðun
ferðakostnaðarnefndar ríkisins hverju sinni að frádregnum 5 km á hvorri leið að heiman og
heim.
Samþykkt samhljóða.
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2. Ráðningarsamningur sveitarstjóra
Oddviti kynnti endurnýjaðan ráðningarsamning við Dagbjörtu Jónsdóttur um að hún gegni
starfi sveitarstjóra Þingeyjarsveitar.

3. Erindisbréf fastanefnda
Sveitarstjóri kynnti erindisbréf fyrir nefndir Þingeyjarsveitar ásamt réttindum og skyldum
nefndarmanna.

4. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 30.06.2014
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 30. júní s.l. Ásvaldur gerði grein
fyrir fundargerðinni sem er í fimm liðum.
3. liður fundargerðar; Flúðasel í Fnjóskadal, breyting á aðalskipulagi og tillaga að
deiliskipulagi.
Sveitarstjórn samþykkir að fallið verði frá gerð sérstakrar lýsingar og kynningar á
deiliskipulagsverkefninu skv. 3. og 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem allar
meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi. Jafnframt verði skipulags- og
byggingarfulltrúa falið að auglýsa deiliskipulagstillöguna eins og 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 mælir fyrir um.
4. liður fundargerðar; Ystafell í Kaldakinn. Umsókn um stofnun lóðar og sameiningu lóða.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að tilkynna stofnun
lóðarinnar og breytingu á skráningu spildunnar til Þjóðskrár.
Fundargerðin staðfest að öðru leyti.
5. Styrkbeiðni – Skákfélagið Hrókurinn
Fyrir fundinum liggur erindi frá Hrafni Jökulssyni f.h. Skákfélagsins Hróksins, dags. 11. júní
s.l. þar sem hann óskar eftir styrk að upphæð 100, 50 eða 25 þús.kr. við starf Hróksins í þágu
barna og ungmenna á Grænlandi og Íslandi.
Sveitarstjórn hafnar erindinu.
6. Styrkbeiðni – Svartárkot, menning, náttúra
Fyrir fundinum liggur erindi frá Guðrúnu Tryggvadóttur og Viðari Hreinssyni, ódags. Þar sem
óskað er eftir styrk að upphæð 330 þús. kr. til verkefnisins „Svartárkot, menning – náttúra“.
Sveitarstjórn vísar erindinu til Félags- og menningarmálanefndar og felur nefndinni að afla
frekari upplýsingar um verkefnið.
7. Tækifærisleyfi – Harmonikkufélag Þingeyinga
Lögð fram umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Húsavík, dags 18. júní s.l. þar sem Jón Helgi
Jóhannsson sækir um fyrir hönd Harmonikkufélags Þingeyinga, tækifærisleyfi vegna hátíðarog skemmtanahalds. Er hér um að ræða útisamkomu og tvo dansleiki í íþróttahúsinu á
Laugum, Þingeyjarsveit, dagana 3. til 6. júní nk.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við leyfið fyrir sitt leyti.
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8. Skipun hafnarstjóra í Flatey á Skjálfandaflóa
Hafnarreglugerð fyrir Flateyjarhöfn á Skjálfanda hefur hlotið staðfestingu ráðherra.
Samkvæmt 4. gr. hafnarreglugerðarinnar ber sveitarstjórn að skipa hafnarstjóra í Flatey.
Samþykkt að skipa Ingólf Pétursson sem hafnarstjóra fyrir Flateyjarhöfn.

9. Skipun fjallskilastjóra
Fjallskilastjórar eru skipaðir af sveitarstjórn, kjörtímabil þeirra er hið sama og sveitarstjórnar.
Eftirfarandi aðilar eru skipaðir fjallskilastjórar í Þingeyjarsveit 2014:
Böðvar Baldursson Heiðargarði, í Aðaldæladeild
Ingvar Kristjánsson Böðvarsnesi, í Fnjóskdæladeild
Magnús Skarphéðinsson Svartárkoti, í Austu- Bárðdæladeild
Ólafur Ingólfsson Hlíð, í Kinnardeild
Sigurður Atlason Ingjaldsstöðum, í Reykdæladeild
Vagn Sigtryggsson Hriflu, í Vestur-Bárðdæladeild
Samþykkt samhljóða.

10. Skipun fulltrúa á aðalfund Eyþings
Þingeyjarsveit á sæti þriggja fulltrúa á aðalfund Eyþings, samtaka sveitarfélaga í Eyjafirði og
Þingeyjarsveit. Fyrir liggur eftirfarandi tillaga um kjör fulltrúa:
Arnór Benónýsson og Árni Pétur Hilmarsson til vara.
Margrét Bjarnadóttir og Dagbjört Jónsdóttir til vara.
Ragnar Bjarnason og Sigurður Hlynur Snæbjörnsson til vara.
Skipun fulltrúa í fulltrúaráð Eyþings:
Arnór Benónýsson og Margrét Bjarnadóttir til vara.
Samþykkt samhljóða.

11. Samningar um ráðgjöf vegna skólamála í Þingeyjarskóla
Fyrir fundinum liggja þrír samningar milli sveitarfélagsins og eftirtalda aðila um ráðgjöf
vegna skólamála Þingeyjarskóla:
Samningur við HLH ehf. um rekstur og framtíðarskipulag Þingeyjarskóla, samningur við
Ráðbarð sf. um viðhalds- og rýmisþörf og samningur við Skólastofuna slf. rannsóknir-ráðgjöf
um skólaskipan. Heildarkostnaður er allt að 3,6 millj.kr.
Oddviti lagði til að samningarnir yrðu samþykktir ásamt viðauka við fjárhagsáætlun 2014, allt
að 3,6 millj.kr. sem mætt verði með handbæru fé. Formanni fræðslunefndar falið að kynna
samningana í Fræðslunefnd að loknu sumarleyfi.
Samþykkt með fimm atkvæðum, fulltrúar T-listans sátu hjá og lögðu fram eftirfarandi bókun:
„Við fulltrúar T-listans fögnum því að gera eigi vandaða úttekt sem taki til flestra þátta í
rekstri Þingeyjarskóla. Hins vegar teljum við það skammsýni að gera ekki nú þegar
heildarúttekt á öllu skólastarfi Þingeyjarsveitar og sitjum því hjá við atkvæðagreiðslu um
verksamninga þá sem nú eru lagðir fram til samþykktar.“
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12. Reynir ráðgjafastofa
Á fundi sveitarstjórnar þann 10. apríl s.l. samþykkti sveitarstjórn tillögu Fræðslunefndar um
að samið yrði við Reyni ráðgjafastofu um ráðgjöf varðandi starfsemi Þingeyjarskóla.
Formaður Fræðslunefndar leggur til að haldið verði markvisst áfram með þá vinnu samkvæmt
fyrirliggjandi verkþáttum og tímaáætlun. Heildarkostnaður er 1.5 millj.kr. en þegar hefur
verið samþykktur viðauki að upphæð 300 þús.kr. til verkefnisins.
Árni Pétur Hilmarsson tók ekki þátt í afgreiðslu undir þessum lið.
Sveitarstjórn samþykkir tillögu formanns fræðslunefndar og samþykkir 1.2 millj.kr. viðauka
við fjárhagsáætlun 2014 sem mætt verður með handbæru fé.

Lagt fram til kynningar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fundargerð 164. fundar HNE
Innanríkisráðuneytið – viðaukar við fjárhagsáætlanir
Fundargerðir 252., 253., 254. og 255. funda stjórnar Eyþings
Fundargerð 2. fundar fulltrúaráðs Eyþings
Fundargerð 22. fundar stjórnar AE. ehf.
Fundargerð aðalfundar Sorpsamlags Þingeyinga ehf. frá 26.06.2014

Fleira ekki gert og fundi slitið 15:40

_____________________________
Arnór Benónýsson

________________________________
Margrét Bjarnadóttir

_____________________________
Árni Pétur Hilmarsson

________________________________
Ásvaldur Ævar Þormóðsson

_____________________________
Heiða Guðmundsdóttir

________________________________
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson

_____________________________
Ketill Indriðason

4

