Skaftárhreppur

Fundargerð
458. fundur í sveitarstjórn Skaftárhrepps, haldinn í fjarfundi þann 28. janúar 2021 kl. 15:00. Þetta er
2. fundur ársins.
Fundargerð er tölvuskráð af Söndru Brá Jóhannsdóttur sveitarstjóra og er 4 blaðsíður.
Fundurinn er hljóðritaður og verður hljóðritun geymd í tölvukerfi sveitarfélagsins. Fundinum er
einnig streymt beint á youtube; https://www.youtube.com/watch?v=PMF9oOPIK58
Eva Björk Harðardóttir oddviti býður fundarmenn og áheyrendur velkomna.
Mættir eru undirritaðir sveitarstjórnarmenn.
Oddviti óskar eftir viðbót við dagskrá að við málefnaskrá bætist;
I. Málefni til umfjöllunar
5. 2011002 Orustustaðir, framhald framkvæmda og vegaframkvæmda. Landslög fh Hreiðars
Hermannssonar, dags. 15.01.2021 – falli út þar sem ekki er lengur beðið um svar við
fyrirspurninni.
5. Bréf frá Bryndísi Guðgeirsdóttur vegna beiðni um upplýsingar frá Skaftárhreppi um stöðu
mála. dags 21.01.2021
Dagskrárbreyting samþykkt.
Sveitarstjóri og oddviti greina frá gangi mála frá síðasta sveitarstjórnarfundi
18. janúar fundir vegna málefna í tengslum við uppbyggingu þekkingarseturs og útfærslu á
hlutafjáraukningu í Eldvilja ehf
20. janúar aukaaðalfundur Hulu bs og stjórnarfundur Hulu bs
21. janúar fundur með ráðgjafa frá Expectus vegna viðskiptaáætlunar fyrir þekkingarsetur og
Errósetur
21. janúar fundur sveitarstjóra, oddvita og skipulags- og byggingarfulltrúa með fulltrúum
Umhverfisstofnunar og Kötlu jarðvangs vegna landsáætlunarverkefnis í Eldhrauni
22. janúar 3. fundur samstarfshóps um sameiningu sveitarfélaganna Ásahrepps, Rangárþings ytra og
eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps
26. janúar fundur með fulltrúum Neyðarlínunnar vegna áforma og verkferla um varaafl við
fjarskiptahús
26. janúar fundur með forsvarsmönnum Orustustaða vegna vegslóða að Orustustöðum
26. janúar stjórnarfundur Bergrisans
I. Fundargerðir til samþykktar
Engar fundargerðir til samþykktar
II. Málefni til umfjöllunar/afgreiðslu
1. 2101017 Umsókn um styrk vegna niðurfellingar fasteignagjalda fyrir
björgunarsveitina Stjörnuna fyrir árin 2020 og 2021, dags.18.01.2021
Sveitarstjórn samþykkir að styrkja Björgunarsveitina Stjörnuna sem nemur greiðslu
umbeðinna fasteignagjalda. Gert var ráð fyrir styrknum í fjárhagsáætlun 2020 og
einnig árið 2021.
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2. 2101018 Erindi frá Herdísi Huld Guðveigardóttir um úrsögn úr íþrótta- og
tómstundanefnd, dags. 15.01.2021
Herdís Huld Guðveigardóttir hefur óskað eftir lausn frá setu í íþrótta- og
tómstundanefnd af persónulegum ástæðum. Sveitarstjórn þakkar Herdísi Huld fyrir
störf hennar í þágu sveitarfélagsins og óskar henni velfarnaðar
.
3. 2101019 Beiðni um veð í fasteign vegna uppbyggingar þekkingarseturs.
Kirkjubæjarstofa, dags. 26.01.2021
Sveitarstjórn þakkar beiðnina og felur sveitarstjóra að leita lausna í málinu.
4. 2101008 Nefndir og ráð
Ný samþykkt um stjórn og fundarsköp Skaftárhrepps tók gildi þann 11. janúar sl. með
auglýsingu í B-deild stjórnartíðinda. Í kjölfar þess þarf að skipa í þær nefndir og ráð
sem bætast við í samræmi við nýja samþykkt
Í ungmennaráð þarf að skipa þrjá fulltrúa og þrjá til vara til eins árs í senn ungmenni
á aldrinum 13-18 ára. Tilnefning um einn fulltrúa og einn til vara skal koma frá
félagsmiðstöðinni Klaustrið og skal íþrótta- og tómstundanefnd tilnefna tvo fulltrúa og
tvo til vara. Sveitarstjórn felur Íþrótta- og tómstundanefnd að skipa í ungmennaráð
og kalla eftir tilnefningu frá félagsmiðstöðinni Klaustrinu og senda tilnefningar á
sveitarstjóra.
Tillögur liggja fyrir um eftirfarandi aðila til setu í nefndum og ráðum;
Öldungaráð: Tilnefndir eru af sveitarstjórn Hilmar Gunnarsson og Valur
Oddsteinsson sem aðalmenn og Ólafía Jakobsdóttir og Salome Ragnarsdóttir til vara.
Aldursforseta öldungaráðs falið að boða til fyrsta fundar.
Oddviti ber tillöguna upp til atkvæða; EBH, HGÁ, AH og BG samþykkja tillöguna.
KG situr hjá við afgreiðsluna.
Íþrótta- og tómstundanefnd: Sveitarstjórn tilnefnir Þorsteinn Kristinsson sem
aðalmann.
Oddviti ber tillöguna upp til atkvæða; EBH, HGÁ, AH og BG samþykkja tillöguna.
KG situr hjá við afgreiðsluna.
Fjallskilanefnd í Meðallandi: Þröstur Bjarni Eyþórsson, Ingi Svavarsson, Viðar
Björgvinsson sem aðalmenn og Björg Dagbjört Sigursveinsdóttir, Arndís Harðardóttir
og Jón Hrafn Karlsson sem varamenn.
Oddviti ber tillöguna upp til atkvæða; EBH, HGÁ, AH og BG samþykkja tillöguna.
KG situr hjá við afgreiðsluna.
Menningamálanefnd: Guðmundur Fannar Markússon aðalmaður.
Oddviti ber tillöguna upp til atkvæða; EBH, HGÁ, AH og BG samþykkja tillöguna.
KG situr hjá við afgreiðsluna.
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Umhverfis- og náttúrverndarnefnd fer úr þremur í fimm samkvæmt nýrri samþykkt.
Tilnefndir fyrir sveitarstjórn eru Þormar Ellert Jóhannsson og Heiða Guðný
Ásgeirsdóttir sem aðalmenn og Jón Geir Ólafsson og Pálína Pálsdóttir til vara.
Oddviti ber tillöguna upp til atkvæða; EBH, HGÁ, AH og BG samþykkja tillöguna.
KG situr hjá við afgreiðsluna.
Jafnréttisnefnd: Heiða Guðný Ásgeirsdóttir varamaður.
Oddviti ber tillöguna upp til atkvæða; EBH, HGÁ, AH og BG samþykkja tillöguna.
KG situr hjá við afgreiðsluna.
5. Erindi frá Bryndísi Guðgeirsdóttur vegna beiðni um upplýsingar frá Skaftárhreppi um
stöðu mála. Dags, 21.01.2021
Sveitarstjórn þakkar erindið og felur sveitarstjóra að svara erindinu og finna
tímasetningu fyrir íbúa í fjarfundi.
6. 2101021 Drög að samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla inna lögsagnarumdæma
sveitarfélaganna á svæði Heilbrigðiseftirlits Suðurlands bs.
Sveitarstjórn samþykkir að vísa drögunum um vatnsvernd til skipulagsnefndar og
umhverfis- og náttúruverndarnefnd til umsagnar.
III.Fundargerðir til kynningar
1. Fundargerð 209. fundar Heilbrigðisnefndar Suðurlands, dags. 15.01.2021. Fundargerð
kynnt.
2. Fundargerð aukaaðalfundar Hulu bs. dags. 20.01.2021. Fundargerð kynnt.
3. Fundargerð stjórnarfundar Hulu bs. dags. 20.01.2021. Fundargerð kynnt.
4. Fundargerðir 1.-3. af fundum samstarfsnefndar í sameiningu sveitarfélaganna.
Ásahrepps, Rangárþings ytra, Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps.
Fundargerðir kynntar.
IV. Annað kynningarefni
1. Vöktun náttúruverndarsvæða á Suðurlandi. Náttúrustofa Suðausturlands. Kynnt.
2. Sorplausnir í Skaftárhreppi – Könnun II meðal íbúa vegna breytinga á sorphirðukerfi.
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, janúar 2021. Kynnt.
3. Minnispunktar af fundi sveitarstjórnar með fulltrúum Neyðarlínunnar, dags.
26.01.2021. Kynnt.
4. Boðun á XXXVI. Landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 26.01.2021.
Kynnt.

Fundargerð lesin upp og samþykkt í tölvupósti til sveitarstjóra
Næsti fundur sveitarstjórnar áætlaður 11. febrúar 2021
Fundi slitið kl. 15:50

_____________________________
Eva Björk Harðardóttir
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_____________________________
Katrín Gunnarsdóttir

_____________________________
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir

_____________________________
Arndís Harðardóttir

______________________________
Bjarki Guðnason
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