FUNDARGERÐ
BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA
689. fundur byggðarráðs Húnaþings vestra, haldinn mánudaginn 28. mars 2011 kl.
14:00 í fundarsal Ráðhússins.
Dagskrá:
1.
2.
3.
4.

Ráðning íþrótta- og tómstundafulltrúa.
Fundargerð stjórnar SSNV frá 15. mars s.l.
Boðsbréf undirritun þjónustusamnings.
Erindi Víglundar Gunnþórssonar.

Afgreiðslur:

1. Ráðning íþrótta-og tómstundafulltrúa. Sjö umsóknir bárust um starf íþrótta-og
tómstundafulltrúa, þar af bárust tvær of seint. Í samræmi við afgreiðslu byggðarráðs
frá 688. fundi voru þrír umsækjendur teknir í starfsviðtal að undangenginni umsögn
menningar-og tómstundaráðs þau Karólína Gunnarsdóttir Tanja M. Ennigarð og
Valdimar Halldór Gunnlaugsson. Lögð var fram tillaga um að ráða Karólínu
Gunnarsdóttur í starf íþrótta-og tómstundafulltrúa frá 1. apríl n.k. Tillagan samþykkt
með 2 atkvæðum. Samþykkt að fela sveitarstjóra að ganga frá ráðningarsamningi og
leggja fyrir sveitarstjórn. Elín R. Líndal situr hjá við afgreiðslu tillögunnar og mun
gera grein fyrir afstöðu sinni við afgreiðslu sveitarstjórnar þegar henni hefur gefist
kostur á að kynna sér upplýsingar sem fram komu á fundinum. Guðrún Lára
Magnúsdóttir, formaður menningar-og tómstundaráðs sat fundinn við afgreiðslu þessa
liðar.
2. Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar SSNV frá 15. mars s.l.. Byggðarráð tekur
undir ályktun stjórnar SSNV þar sem lýst er yfir vonbrigðum með þann niðurskurð
sem er á framlögum til menningarsamnings Norðurlands vestra.
3. Lagt fram bréf frá Byggðasamlagi um málefni fatlaðra á Norðurlandi vestra, þar sem
sveitarstjórn og formönnum félagsmálanefnda er boðið að vera viðstaddir afhendingu
nýs húsnæðis að Aðalgötu 7b á Siglufirði og undirritun samstarfssamning um þjónustu
við fatlaða á starfssvæðinu þann 1. apríl n.k. kl 14:00. Samþykkt að sveitarstjóri fari
sem fulltrúi sveitarfélagsins.
4. Lagt fram erindi frá Víglundi Gunnþórssyni, þar sem hann óskar eftir samningi til 3ja
ára um rekstur skála á Víðdalstunguheiði. Byggðarráð samþykkir að fela sveitarstóra
að ganga til samninga við hann.
Samþykkt að taka á dagskrá.
5. Lagt fram bréf frá oddvita Bæjarhrepps dags. 25. mars s.l., þar sem hann f.h.
sveitarstjórnar Bæjarhrepps óskar eftir viðræðum við sveitarstjórn Húnaþings vestra
um mögulega sameiningu sveitarfélaganna tveggja skv. 90. gr. sveitarstjórnarlaganna
um frjálsa sameiningu sveitarfélaga. Erindinu vísað til afgreiðslu sveitarstjórnar.
6. Húsaleiga á sambýli. Í samræmi við reglugerð 1054/2010 um þjónustu við fatlað fólk
á heimili sínu og leiðbeiningar Sambands ísl. sveitarfélaga er lögð fram tillaga að
breytingu á húsaleigu sem taka á gildi 1. apríl n.k. Gert er ráð fyrir að hækkunin komi
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til framkvæmda í fjórum áföngum sbr. VI. kafla reglugerðarinnar; ákvæði til
bráðabirgða. Byggðarráð samþykkir tillöguna og felur sveitarstjóra að undirrita nýja
húsaleigusamninga við leigjendur á grundvelli tillögunnar.

Fundagerðin upplesin og samþykkt.

Fundi slitið kl. 15:10

___________________________
Sigurbjörg Jóhannesdóttir.

_________________________
Leó Örn Þorleifsson

___________________________
Elín R. Líndal

_________________________
Guðrún Ragnarsdóttir, skrifstofustjóri

Áheyrnarfulltrúi

___________________________
Elín Jóna Rósinberg.
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