Fundargerð
349. fundur hreppsnefndar Reykhólahrepps
fimmtudaginn 14. mars 2013 kl. 15.30.
Fundarstaður: Stjórnsýsluhúsið, Maríutröð 5a, Reykhólum.
Mætt: Andrea Björnsdóttir (AB) oddviti, Eiríkur Kristjánsson (EK) varaoddviti, Ásta Sjöfn
Kristjánsdóttir (ÁSK), Gústaf Jökull Ólafsson (GJO) og Sveinn Ragnarsson (SR) Einnig sat
fundinn Ingibjörg Birna Erlingsdóttir (IBE) sveitarstjóri og ritaði fundargerð.
Fundargerð rituð í tölvu og er fjórar blaðsíður.
Oddviti bauð fólk velkomið, setti fundinn og leitaði afbrigða að taka til afgreiðslu 1 mál undir
liðnum önnur mál, var það samþykkt.

Dagskrá:
Fundargerðir
1. 348. fundur hreppsnefndar 14. febrúar 2013.
Farið yfir fundargerð. Fundargerðin samþykkt samhljóða.
2. Skipulags-, bygginga-, húsnæðis- og hafnarnefnd 11. mars 2013.
Formaður fór yfir fundargerð.
1211001 – Reykhólaland 216276, þéttbýlið, deiliskipulag. Bókun nefndarinnar
samþykkt samhljóða.
1102019 – Fasteignin Bjarg í Flatey. Leigusamningur um Bjarg samþykktur
samhljóða.
1303019 – Fjörður 139608, stofnun lóðar Fjörður – vegstæði. Stofnun lóðar Fjörður –
vegstæði samþykkt samhljóða
1209011 – Gatnagerðargjöld í Reykhólahreppi. Bókun nefndarinnar samþykkt
samhljóða .
1303001 – Gjaldskrá fyrir hafnargjöld 2013. Gjaldskrá samþykkt samhljóða.
1303002 – Viðlagatrygging á mannvirkjum. Bókun nefndarinnar samþykkt samhljóða.
Fundargerðin samþykkt í heild sinni.
3. Umhverfis – og náttúruverndarnefnd 27. febrúar 2013.
Formaður fór yfir fundargerð.
Sorpsvæði í Reykhólahreppi. Bókun nefndarinnar samþykkt samhljóða.
Reglugerðir um fráveitu og sorp, ásamt gjaldskrám. Bókun nefndarinnar samþykkt
samhljóða. Gjaldskrá samþykkt samhljóða.
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Fundargerðin samþykkt í heild sinni.
4. Mennta- og menningarmálanefnd 13. mars 2013.
Formaður fór yfir fundargerð.
1303007 - Hálka á vegi að sundlaug, bókun nefndarinnar samþykkt samhljóða.
1303008 – Skipurit Reykhólaskóla, breyting. Nýtt skipurit samþykkt samhljóða.
1303011 – Ráðning húsvarðar við Reykhólaskóla. Hreppsnefnd hafnar erindinu,
sveitarstjóra falið að skoða málið fyrir næsta haust.
Fundargerðin samþykkt í heild sinni.
Mál til afgreiðslu
1. 1205007 - Samþykkt um stjórn Reykhólahrepps.
Drög að nýrri samþykkt vegna breytinga á sveitarstjórnarlögum.
Drög að nýrri samþykkt um stjórn Reykhólahrepps lögð fram til frekari vinnslu.
2. 1303021 - Siðareglur kjörinna fulltrúa Reykhólahrepps, siðareglur starfsfólks
Reykhólahrepps.
Tillaga frá sveitarstjóra dagsett 9. mars 2013.
Sveitarstjórn samþykkir að útbúa siðareglur skv. nýjum sveitarstjórnarlögum. Fram
kom tillaga um að tveir sveitarstjórnarmenn taki að sér að útbúa drög að siðareglum.
SR og ÁSK er falið verkefnið. Samþykkt samhljóða.
3. 1303022 – Sameining mötuneyta.
Ósk sveitarstjórnar um upplýsingar frá 347. fundi.
Lögð fram greinargerð vinnuhóps um sameiningu mötuneytanna. Lagt fram.
4. 1303023 - Beiðni um umsögn um frumvarps til laga um náttúruvernd, 429. mál.
Erindi frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis dagsett 17. janúar 2013.
Reykhólahreppur veitir ekki umsögn.
5. 1303024 - Beiðni um umsögn um frumvarp til laga um kosningar til
sveitarstjórna, 537. mál.
Erindi frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis dagsett 20. febrúar 2013, og
helstu álitaefni að mati Sambandi íslenskra sveitarfélaga sent 26. febrúar 2013.
Reykhólahreppur veitir ekki umsögn.
6. 1303025 - Beiðni um umsögn um frumvarp til laga um útlendinga, 541. mál.
Erindi frá allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis dagsett 26. febrúar 2013.
Reykhólahreppur veitir ekki umsögn.
7. 1303026 - Beiðni um umsögn um frumvarp til laga um hafnalög, 577. mál.
Erindi frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, dagsett 27. febrúar 2013.
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Reykhólarheppur veitir ekki umsögn.
8. 1303027 - Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga ohf., 15. mars 2013. Auglýsing
eftir framboðum í stjórn sjóðsins.
Tvö erindi frá Lánasjóði sveitarfélaga dagsett 18. febrúar 2013.
Lagt fram, engin býður sig fram
9. 1303028 - Beiðni um styrk vegna útgáfu Forvarnabókarinnar um ávana- og
vímuefni.
Erindi frá Fræ fræðslu og forvörnum dagsett 8. febrúar 2013.
Reykhólarheppur samþykkir styrk að upphæð kr.15.000. Samþykkt með tveimur
greiddum atkvæðum gegn einu atkvæði EK. Tveir sátu hjá.
10. 1303029 - Beiðni um styrk vegna kaupa á þráðlausum sjónvarpsbúnaði fyrir
Reykhólasókn.
Erindi frá Lionsklúbbi Reykhóla dagsett í febrúar 2013.
Reykhólahreppur samþykkir styrk að upphæð kr. 20.000. Samþykkt með þremur
atkvæðum gegn tveimur atkvæðum. EK greiddi atkvæði gegn erindinu.
11. 1303030 - Eyðibýli á Íslandi – Rannsóknir á Vestfjörðum sumarið 2013.
Erindi frá Eyðibýli áhugamannafélagi dagsett 15. febrúar 2013. Umsókn um styrk.
Reykhólahreppur veitir ekki styrk í verkefnið. Samþykkt samhljóða.
12. 1303031 - Áætlun um sérstakar húsaleigubætur árið 2013.
Áætlun samþykkt samhljóða.
Til kynningar
13. 1302024 - Fundarboð og dagskrá vegna XXVII. landþings Sambands íslenskra
sveitarfélaga.
Sent frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga 14. febrúar 2013.
Lagt fram.
14. 1303032 - Liðstyrkur
Erindi frá frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og verkefnisstjóra verkefnisins, dagsett
25. febrúar 2013.
Lagt fram og kynnt.
15. 1303033 - Rekstur barnaverndarnefndar Húnaþings vestra 2012.
Lagt fram og samþykkt samhljóða.
16. 1303034 - Fundargerð 804. fundar Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Lagt fram.
17. 1303035 - Fundargerð samstarfsnefndar Landssamband slökkviliðs- og
sjúkrafluninga-manna og Sambands Íslenskra sveitarfélaga 19. febrúar 2012.
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Lagt fram.
18. 1303036 - Fundargerð samstarfsnefndar Samiðnar og Sambands íslenskra
sveitarfélaga 4. mars 2013.
Lagt fram.
Önnur mál (ef einhver): Löglega upp borin.
19. 1303042 – Kaffihús í báta- og hlunnindasýningunni.
Erindi frá framkvæmdastjóra sýningarinnar, dagsett 14. apríl 2013. Ósk um
breytingar á eldhúsi í Mjólkurbúshúsi.
Reykhólahreppur samþykkir að farið verði í framkvæmdir á kostnað sýningarinnar.
Samþykkt samhljóða.
20. 1303042 – Bílaplan N1 á Reykhólum.
Fyrirspurn frá Ástu Sjöfn Kristjánsdóttur varðandi plan fyrir utan Hólakaup, gang mál.
Sveitarstjóra falið að kanna stöðu mála. Samþykkt samhljóða.
Farið yfir fundargerð, fundi slitið kl. 18:15
________________________________ __________________________________
________________________________ __________________________________
________________________________ __________________________________
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