Fundargerð
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
20.08.2015

175. fundur
sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar
haldinn í Kjarna fimmtudaginn 20. ágúst kl. 13:00

Fundinn sátu:
Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Heiða Guðmundsdóttir, Árni
Pétur Hilmarsson, Ragnar Bjarnason og Sigurður Hlynur Snæbjörnsson.
Að auki sat fundinn Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að bæta á dagskrá undir 7. lið; Bréf frá Haraldi Rúnari
Sverrissyni.
Samþykkt samhljóða.

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fundaráætlun sveitarstjórnar
Viðtalstímar kjörinna fulltrúa
Erindisbréf verkefnisstjóra mótvægisaðgerða
Þingey í Skjálfandafljóti
Samstarfssamningur um almannavarnir
Staðsetning gámavallar í sveitarfélaginu
Bréf frá Haraldi Rúnari Sverrissyni

1. Fundaráætlun sveitarstjórnar
Tekin til umræðu fundaráætlun sveitarstjórnar, fjöldi funda til áramóta eru níu talsins. Áætlað
er að hafa síðasta fund fyrir áramót þann 10. desember og fyrsta fund á nýju ári þann 14.
janúar.
Samþykkt samhljóða.

2. Viðtalstímar kjörinna fulltrúa
Viðtalstímar kjörinna fulltrúa teknir til umræðu, viðtalstímar verða tveir fyrir áramót.
Samþykkt að fyrri viðtalstíminn verði þann 29. október í Stórutjarnaskóla og seinni
viðtalstíminn verði 12. nóvember í félagsheimilinu á Breiðumýri.
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3. Erindisbréf verkefnisstjóra mótvægisaðgerða
Lagt fram erindisbréf verkefnisstjóra mótvægisaðgerða vegna breytinga á starfsemi
Þingeyjarskóla.
Ragnar Bjarnason bar upp hugsanlegt vanhæfi sitt við afgreiðslu þessa liðar en fulltrúar
sveitarstjórnar töldu svo ekki vera.
Erindisbréfið samþykkt samhljóða.

4. Þingey í Skjálfandafljóti
Á síðasta fundi Héraðsnefndar Þingeyinga var eftirfarandi bókað vegna
Þingeyjarverkefnisins:
„Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir því að framlag hafi fengist frá Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða til hönnunar- og skipulagsvinnu í Þingey skv. umsókn að upphæð kr.
1.577.000. Jafnframt gerði hann grein fyrir því að hann hefi þegar rætt málið við
forstöðumann Minjastofnunar Íslands, Dr. Kristínu Huld Sigurðardóttur, en stofnunin hefur
umsjón með eynni á grundvelli friðlýsingar hennar.“
Í framhaldinu kynnti framkvæmdastjóri HNÞ þá hugmynd að skipaður verði verkefnishópur
með aðild Minjastofnunar, Þingeyjarsveitar, Urðarbrunns og sameigenda að eynni, ásamt
fulltrúa HNÞ, til að stýra vinnunni.
Sveitarstjórn samþykkir að skipa Ásvald Ævar Þormóðsson í verkefnishópinn sem fulltrúa
Þingeyjarsveitar.

5. Samstarfssamningur um almannavarnir
Lagður fram til afgreiðslu samstarfssamningur um almannavarnir sem unninn hefur verið á
vettvangi HNÞ, m.a. í samstarfi við lögreglustjórann á Norðurlandi eystra.
Samningnum er ætlað að koma í stað gildandi samstarfssamnings sem mun vera frá árinu
2008. Megin breytingin felst í því að gera almannavarnarnefndina virkari sem
stjórnsýslulegan vettvang samstarfsins með því að framkvæmdastjórar sveitarfélaganna eigi
þar sæti. Þá er gert ráð fyrir skipan sérstaks framkvæmdaráðs sem starfi í umboði
nefndarinnar að fagmálum málaflokksins innan fjárhags- og starfsáætlana hverju sinni.
Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samstarfssamning um almannavarnir og felur
sveitarstjóra að skrifa undir hann.

6. Staðsetning gámavallar í sveitarfélaginu
Tekin til umræðu staðsetning gámavallar í sveitarfélaginu í kjölfar þróunarsamnings um
sorphirðu við Gámaþjónustu Norðurlands. Sveitarstjóri gerði grein fyrir mögulegri
staðsetningu.
Sveitarstjóra falið að vinna að málinu áfram í samræmi við umræður á fundinum.
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7. Bréf frá Haraldi Rúnari Sverrissyni
Lagt fram bréf frá Haraldi Rúnari Sverrissyni, dags. 18. ágúst s.l. þar sem óskað er eftir því að
leitað verði leiða af hálfu sveitarfélagsins um úrbætur vegna hávaða- og lyktarmengunar frá
starfsemi ÚA á Laugum.
Sveitarstjórn vísar bréfinu til Skipulags- og umhverfisnefndar.

Til kynningar:
a) Fundargerð 829. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
b) Fundargerð stjórnar DA og Leigufélags Hvamms
c) Fundargerð aðalafundar DA og Leigufélags Hvamms

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:25

_____________________________
Arnór Benónýsson

________________________________
Margrét Bjarnadóttir

_____________________________
Ásvaldur Ævar Þormóðsson

________________________________
Árni Pétur Hilmarsson

_____________________________
Heiða Guðmundsdóttir

________________________________
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson

_____________________________
Ragnar Bjarnason
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