Fundargerð
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
04.09.2014

152. fundur
sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar
haldinn í Kjarna fimmtudaginn 4. september kl. 13:00

Fundinn sátu:
Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Heiða Guðmundsdóttir, Eiður
Jónsson í forföllum Ásvaldar Ævars Þormóðssonar, Sigurður Hlynur Snæbjörnsson og Ragnar
Bjarnason.
Að auki sat fundinn Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

Oddviti setti fund.

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frumathugun á ljósleiðaravæðingu í sveitarfélaginu
Tillaga starfshóps um sorphirðu í sveitarfélaginu
Aðalfundarboð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf.
Fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 27.08.2014
Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 28.08.2014
Erindi – Alþýðusamband Norðurlands

1. Frumathugun á ljósleiðaravæðingu í sveitarfélaginu
Gunnar B. Þórhallsson framkvæmdastjóri Tengis hf. mætti til fundarins undir þessum lið og
gerði grein fyrir þeirra vinnu á frumathugun á ljósleiðaravæðingu í sveitarfélaginu,
framkvæmd og kostnaði.
Oddvit lagði fram eftirfarandi tillögu:
„Sveitarstjórn stefnir að því að leggja ljósleiðara um allt sveitarfélagið á næstu þrem til fimm
árum og felur Atvinnumálanefnd og sveitarstjóra að vinna málið áfram og leggja sem fyrst
fyrir sveitarstjórn tillögu um framhaldið.“
Samþykkt með fimm atkvæðum fulltrúa A lista.
Fulltrúar T lista lögðu fram eftirfarandi bókun:
„Það er fyllilega ljóst að ljósleiðarvæðing sveitarfélagsins bætir lífsgæði íbúa sem og
búsetuskilyrði í sveitarfélaginu og því eðlilegt að þessu máli sé haldið lifandi og unnið að því.
Hins vegar teljum við að fjárhagsstaða Þingeyjarsveitar í dag sé ekki þess borin að geta farið
í þessa vinnu með miklum fjárútlátum á þessum tímapunkti. Svo þarf einnig að huga verulega
vel að því hvernig fyrirkomulag varðandi t.d. eignarhald á ljósleiðara innan sveitarfélagsins
1

yrði háttað. Að þessu sögðu getum við fulltrúar T-lista samþykkt að málið fari til
Atvinnumálanefndar og skoðað þar í eðlilegum tímaramma.“

2. Tillaga starfshóps um sorphirðu í sveitarfélaginu
Sameiginlegur fundur starfshópa um sorphirðu í Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit var
haldinn í Kjarna 1. september 2014 og samþykktir eftirfarandi:
„Starfshóparnir leggja til við sveitarstjórnir sveitarfélaganna að auglýsa sem fyrst eftir
samstarfsaðila í þróunarverkefni um sorphirðu og förgun í sveitarfélögunum.“
Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og felur sveitarstjóra að auglýsa eftir samstarfsaðilum í
þróunarverkefni um sorphirðu í samvinnu við Skútustaðahrepp.

3. Aðalfundarboð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf.
Lagt fram aðalfundarboð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf. sem haldinn verður þann
8. september n.k. í Kjarna.
Margrét lagði til að Arnór Benónýsson færi með umboð Þingeyjarsveitar á fundinum.
Fulltrúa T lista lögðu fram breytingatillögu um að Arnór Benónýsson og Ragnar Bjarnason
færu með umboð í réttu hlutfalli við fjölda fulltrúa í sveitarstjórn á fundinum.
Breytingatillagan felld með tveimur atkvæðum fulltrúum T lista gegn fimm atkvæðum
fulltrúa A lista.
Fulltrúar T lista lögðu fram eftirfarandi bókun:
„Fulltrúar T lista telja það eðlilegt og í anda opinnar stjórnsýslu að atkvæðamagn á
aðalfundi Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar sé í samræmi við niðurstöðu
sveitarstjórnarkosninga og þá að fulltrúi T lista fari með hlutaumboð á aðalfundinum. Það er
einnig vilji fulltrúa T lista að breyta samþykktum Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar á þann veg
að sveitarstjórn Þingeyjarsveitar skipi stjórn Atvinnueflingar þingeyjarsveitar í stað þess að
hafa þriggja manna stjórn eins og staðan er í dag. Þetta væri í takt við opið lýðræði og í
samræmi við ný sveitarstjórnarlög.“

4. Fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 27.08.2014
Lögð fram fundargerð Félags- og menningarmálanefndar frá 27. ágúst s.l. Heiða gerði grein
fyrir fundargerðinni sem er í fimm liðum.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.

5. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 28.08.2014
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 28. ágúst s.l. Hlynur gerði grein
fyrir fundargerðinni sem er í sjö liðum.
1. liður fundargerðar; Nes, stofnun nýrrar fasteignar/vegsvæðis
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að annast
skráningu fasteignarinnar/vegsvæðisins í fasteignaskrá Þjóðskrár.
2. liður fundargerðar; Tungunes, stofnun fasteignar/vegsvæðis
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að annast
skráningu fasteignarinnar/vegsvæðisins í fasteignaskrá Þjóðskrár.
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4. liður fundargerðar; Fjósatunga í Fnjóskadal. Umsókn um að jörðin verði tekin úr
landbúnaðarnotum.
Sveitarstjórn samþykkir erindið.
5. liður fundargerðar; Goðafoss, umsókn um framkvæmdaleyfi
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út
framkvæmdaleyfi vegna fyrirhugaðra framkvæmda þegar samþykki viðkomandi aðila
liggur fyrir.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðin að öðru leyti.
6. Erindi – Alþýðusamband Norðurlands
Fyrir fundinum liggur erindi frá Eiði Stefánssyni f.h. Alþýðusambands Norðurlands þar sem
óskað er eftir að það samkomulag sem gert var 5. júní 1978 við Hálshrepp (í dag
Þingeyjarsveit), um afnot af landspildu til notkunar undir fjárrétt og bithaga fyrir
Illugastaðarétt, verði fellt úr gildi og landið verði aftur hluti Illugastaða.
Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið en ítrekar að samkvæmt samningi frá 3. ágúst 1966 er
hluti umrædds lands sé í eigu Þingeyjarsveitar. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram í
samræmi við umræður á fundinum.

Lagt fram til kynningar:
a) Fundargerð 257. fundar stjórnar Eyþings

Fleira ekki gert og fundi slitið 16:10

_____________________________
Arnór Benónýsson

________________________________
Margrét Bjarnadóttir

_____________________________
Árni Pétur Hilmarsson

________________________________
Eiður Jónsson

_____________________________
Heiða Guðmundsdóttir

________________________________
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson

_____________________________
Ragnar Bjarnason
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