Fundargerð
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
01.10.2015

177. fundur
sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar
haldinn í Kjarna fimmtudaginn 1. október kl. 13:00

Fundinn sátu:
Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Árni Pétur Hilmarsson, Eiður
Jónsson í forföllum Heiðu Guðmundsdóttur, 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 6. lið; Staðsetning gámavallar í
sveitarfélaginu.
Samþykkt samhljóða.

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Framvinduskýrsla vegna mótvægisaðgerða
Vinnufundur vegna fjárhagsáætlunar 2016
Styrktarbeiðni – Aflið
Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 24.09.2015
Viðauki við fjárhagsáætlun 2015
Staðsetning gámavallar í sveitarfélaginu

1. Framvinduskýrsla vegna mótvægisaðgerða
Lögð fram framvinduskýrsla verkefnastjóra mótvægisaðgerða, sbr. erindisbréfi samþykkt í
sveitarstjórn 20. ágúst s.l.
Þegar er hafin starfsemi í fyrrum húsnæði Litlulaugaskóla, sem er:
Urðarbrunnur, þekkingar- og þróunarsetur, Þekkingarnet Þingeyinga með aðstöðu fyrir
háskólastúdenta í fjarnámi sem og aðstöðu fyrir námskeið, „Heimaslóð – Efling búskapar í
héraði“ verkefni á vegum Búnaðarsambanda í Þingeyjarsýslum og Opið hús félagsstarf eldri
borgara í Þingeyjarsveit. Þá er Bókasafn Reykdæla og mötuneyti/eldhús fyrir leikskólann
Krílabæ með sína starfsemi þar líkt og áður. Nú á haustdögum mun verkefnastjóri boða til
kynningarfundar og auglýsa eftir umsóknum um aðstöðu í húsinu.
Verkefnastjóri leggur til að starfsemin fá nafnið „Seigla – miðstöð sköpunar“. Þá lagði
verkefnastjóri fram kostnaðaráætlun vegna úrbóta sem talið er nauðsynlegt að fara í vegna
þeirrar starfsemi sem fyrirhuguð er. Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 4 m.kr.
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Sveitarstjórn samþykkir að starfsemin hljóti nafnið Seigla – miðstöð sköpunar. Einnig
samþykkir sveitarstjórn kostnað vegna endurbóta á húsnæði að fjárhæð 4 m.kr. og samþykkir
þá upphæð sem viðauka við fjárhagsáætlun 2015 sem mætt verði með handbæru fé.

2. Vinnufundur vegna fjárhagsáætlunar 2016
Oddviti lagði til að sveitarstjórn héldi sérstakan vinnufund þann 8. október n.k. kl. 16:30 til að
undirbúa fjárhagsáætlunargerð 2016.
Samþykkt samhljóða.
3. Styrktarbeiðni – Aflið
Fyrir fundinum liggur erindi frá Aflinu, samtökum gegn kynferðis- og heimilisofbeldi á
Norðurlandi, dags. 24. september s.l. þar sem leitað er til sveitarfélagsins um styrk til
samtakanna.
Sveitarstjórn samþykkir að styrkja Aflið um 200 þ.kr.og samþykkir þá upphæð sem viðauka
við fjárhagáætlun, 2015 sem mætt verði með handbæru fé.

4. Fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 24.09.2015
Lögð fram fundargerð Skipulags- og umhverfisnefndar frá 24. september s.l. Ásvaldur gerði
grein fyrir fundargerðinni sem er þremur liðum.
2. Ófeigsstaðir og Rangá, umsókn um framkvæmdaleyfi vegna efnistöku.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við frekari efnistöku á umræddu svæði haustið 2015
skv. verktilhögun í greinargerð umsækjanda og með þeim fyrirvara að farið verði að
fyrirmælum Fiskistofu. Öll frekari efnistaka en hér um ræðir verður síðan háð
framkvæmdaleyfi Þingeyjarsveitar og skv. reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2010,
lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. og 13.-16. gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Sveitarstjórn veitir frest til og með 1. júní 2016 til að skila inn tilskildum
gögnum vegna umsóknar um framkvæmdaleyfi til frekari efnistöku en hér um ræðir.
3. Mýlaugsstaðir, umsókn um stofnun lóðar.
Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að stofna lóðina
í fasteignagrunni Þjóðskrár.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina að öðru leyti. Ragnar vék af fundi við afgreiðslu
1. liðar vegna vanhæfis.

5. Viðauki við fjárhagsáætlun 2015
Lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun 2015 vegna launa í fræðslumálum.
Samþykkt með fimm atkvæðum fulltrúa A- lista viðauki við fjárhagsáætlun 2015 að fjárhæð
30,5 m.kr. vegna launa í fræðslumálum sem mætt verði með handbæru fé. Fulltrúar T-lista
sátu hjá.
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6. Staðsetning gámavallar í sveitarfélaginu
Tekin til umræðu staðsetning gámavallar vegna breytinga á sorphirðu í sveitarfélaginu.
Oddviti lagði til að kannað yrði iðnaðarsvæðið á Stórutjörnum fyrir staðsetningu gámavallar.
Samþykkt að fela sveitarstjóra að kanna iðnaðarsvæðið á Stórutjörnum sem mögulega
staðsetningu fyrir gámavöll. Ásvaldur vék af fundi undir afgreiðslu þessa liðar vegna
vanhæfis.

Til kynningar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fundargerð 830. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Fundargerð 270. fundar stjórnar Eyþings
Fundargerðir 174. og 175. fundar HNE
Fundargerð 21. fundar stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga
Fundargerðir DA og Leigufélags Hvamms frá 15.09.2015
Flugklasinn Air66N – starf janúar til ágúst 2015

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:41

_____________________________
Arnór Benónýsson

________________________________
Margrét Bjarnadóttir

_____________________________
Ásvaldur Ævar Þormóðsson

________________________________
Árni Pétur Hilmarsson

_____________________________
Eiður Jónsson

________________________________
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson

_____________________________
Ragnar Bjarnason
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