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Fundargerð
Fundur sveitarstjórnar Skaftárhrepps, haldinn á skrifstofu sveitarfélagsins,
miðvikudaginn 19. apríl 2006 kl. 1330.
261. fundur, 6. fundur ársins.
Fundargerð tölvuskráð af sveitarstjóra.
I.

Sveitarstjóri og oddviti greina frá úrvinnslu mála frá síðasta
sveitarstjórnarfundi.

II. Málefni til umfjöllunar/afgreiðslu.
1.

Endurskoðun á samstarfi sunnlenskra sveitarfélaga, breytingar á samþykktum
SASS, samkvæmt niðurstöðum starfshóps sem skipaður var á aðalfundi SASS 26.
nóvember 2005 á Kirkjubæjarklaustri.
Sveitarstjórn veitir kjörnum fulltrúum Skaftárhrepps á aukaaðalfund SASS, 26.
apríl 2006, heimild til að afgreiða málið samkvæmt umræðum á fundinum.

2.

Vatnsstjórnun við Árkvíslar í Skaftárhreppi, skv. bréfi frá Skipulagsstofnun, dags.
7. apríl 2006.
Í bréfinu er óskað umsagnar Skaftárhrepps um hvort og á hvaða forsendum aukið
vatnsrennsli við útfall Árkvísla, opnun þriðja rörs til 20. júní 2006, skuli háð mati
á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til viðauka í lögum nr. 106/2000.
Sveitarstjórn telur að ekki séu tilefni til að fram fari mat á umhverfisáhrifum
vegna þessarar framkvæmdar.
Í kjölfar niðurstöðu Skipulagsstofnunar sem fram kom í bréfi stofnunarinnar
dags. 1. október 2004 hefur sveitarstjórn Skaftárhrepps áður lýst því yfir og gerir
enn að hún er ekki tilbúin til að skilgreinast sem formlegur framkvæmdaaðili
vatnaveitinga í Eldhrauni, eins og var við útfall Árkvísla á tilraunatímabilinu
2000-2004.
Hins vegar er sveitarstjórn tilbúin að taka að sér eftirlit með að framkvæmdaaðili
sjái um að lokustýringum á mannvirkjum við útfall Árkvísla á komandi vori verði
háttað með þeim hætti, sem Skipulagsstofnun mælir fyrir um.

3.

Minka- og refaleit.
Móttekið bréf frá Jóhanni Ólafssyni vegna refaleitar í Skaftárhreppi, dags. 5. apríl
2006.
Sveitarstjórn sér ekki færi á að breyta forsendum greiðsla eða fyrirkomulagi
refaleitar í sveitarfélaginu fyrir komandi vorleit.
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4.

Fasteignir.
Lagður fram kaupsamningur milli Skaftárhrepps og Veiðifélags
Skaftártungumanna um hálendismiðstöð við Lambaskarðshóla, dags. 5. apríl
2006.
Sveitarstjórn staðfestir samninginn.

5.

Fjármál.
Sveitarstjóri gerði grein fyrir rekstri fyrstu þriggja mánaða ársins og
lausafjárstöðu.
Formaður byggingarnefndar íþróttahúss fór yfir stöðu mála vegna
sundlaugarbyggingar.
Lagðar fram hugmyndir Kirkjubæjarstofu að undirbúningi að “Eldmessu”
jarðeldasýningu á Kirkjubæjarklaustri í bréfi dags. 18. apríl 2006. Sveitarstjórn
tekur jákvætt í samvinnu við Kirkjubæjarstofu við undirbúning verkefnisins.
Sveitarstjóra falið að funda með stjórn Kirkjubæjarstofu um framhald málsins og
tengingu við Vaxtarsamning.

6.

Tilnefning fulltrúa Skaftárhrepps á félagafund Atvinnuþróunarsjóðs Suðurlands,
haldinn á Selfossi 26. apríl 2006.
Árni Jón Elíasson er tilnefndur fulltrúi Skaftárhrepps á fundinn og Jóna S.
Sigurbjartsdóttir er tilnefnd varamaður.

7.

Ársreikningur Klausturhóla 2005, fyrri umræða.
Ársreikningi Hjúkrunar- og dvalarheimilisins Klausturhóla 2005 vísað til síðari
umræðu.

III. Fundargerðir til samþykktar.
1.
2.

22. fundur æskulýðs- og íþróttanefndar, dags. 10. apríl 2006.
Fundargerðin samþykkt.
77. fundur félagsmálanefndar Skaftárhrepps, dags. 18. apríl 2006.
Fundargerðin samþykkt.
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IV. Fundargerðir til kynningar.
1. 49. fundur barnaverndarnefndar Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, dags. 3.
apríl 2006.
V. Annað kynningarefni.
1.

Tilkynning frá Lánasjóði sveitarfélaga um vaxtabreytingu 1. maí 2006, dags. 5.
apríl 2006.

VI. Samþykkt fundargerðar / fundarslit.
Fundargerð lesin, samþykkt og árituð. Fundi slitið kl. 16:05.

Árni Jón Elíasson

Jóna Sigurbjartsdóttir

Kjartan Magnússon

Ragnar Jónsson

Sveinbjörg Pálsdóttir

Þorsteinn M. Kristinsson

Heiða G. Ásgeirsdóttir
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