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FUNDARGERÐ 

BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

 

736.  fundur byggðarráðs Húnaþings vestra, haldinn mánudaginn 6.  febrúar 2012          

kl. 14:00  í  fundarsal Ráðhússins. 

Dagskrá: 

1. Verkstjóri áhaldahúss og forstöðumaður tæknideildar. 

2. Bréf Umhverfisstofnunar 

3. Samningur Markaðsstofu Norðurlands og SSNV. 

4. Bréf Matvælastofnunar 

5. Bréf Barnaverndarnefndar Húnaþings vestra og Héraðsnefndar Strandasýslu. 

6. Tilnefning fulltrúa í starfshóp v/endurskoðunar samþykkta. 

7. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra. 

8. Erindi frá nefndarsviði Alþingis. 

9. Fundargerð Ríkiskaupa/opnun tilboða í sorphirðu. 

 

Afgreiðslur: 

1. Forstöðumaður tæknideildar og verkstjóri áhaldahúss eru mættir til viðræðna við 

byggðarráð. Farið var yfir verkefni í vetrarþjónustu og viðhald í íþróttamiðstöð svo og 

einstök fyrirhuguð verkefni í vatnsveitu og gatnagerð. Þá kynnti forstöðumaður 

tæknideildar skoðun sína á klórframleiðslutækjum. 

2. Fram lagt bréf Umhverfisstofnunar þar sem fjallað er um urðunarstað í landi Syðri- 

Kárastaða. Sveitarstjóri og forstöðumaður tæknideildar fóru yfir málið. 

3. Samstarfssamningur milli Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og 

Markaðsskrifsstofu ferðamála á Norðurlandi lagður fram til kynningar og afgreiðslu. 

Samningurinn gildir fyrir árið 2012. Byggðarráð samþykkir samstarfssamninginn. 

4. Fram lagt bréf Matvælastofnunar þar sem óskað er umsagnar á erindi Share Holding 

ehf. um tilraunaleyfi á ræktun kræklings í Miðfirði. Byggðarráð mælir með því að 

umbeðið starfsleyfi verði veitt. 

5. Lagður fram samstarfssamningur milli Húnaþings vestra, Strandabyggðar, 

Kaldrananeshrepps, Árneshrepps og Reykhólahrepps um rekstur sameiginlegrar 

barnaverndarnefndar. Byggðarráð samþykkir samninginn fyrir sitt leyti. 

6. Í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar frá 12. janúar sl. hafa sveitarstjóra borist 

eftirfarandi tilnefningar fulltrúa framboða í starfshóp sem hafi það hlutverk að 

endurskoða allar samþykktir Húnaþings vestra og skipan og mögulegar breytingar á 

stjórnkerfi sveitarfélagsins: 

D-listi sjálfstæðismanna og óháðra:  

Leó Örn Þorleifsson  

Stefán Einar Böðvarsson  

B - listi framsóknarmanna:  

Ragnar Smári Helgason  

S - listi samfylkingar og óháðra:  

Elín Jóna Rósinberg  

Auk þess á sveitarstjóri sæti í starfshópnum sem aðalmaður:  

Skúli Þórðarson og Guðrún Ragnarsdóttir í forföllum Skúla  

Áheyrnarfulltrúi Bæjarhrepps í byggðarráði:  

Sigurður Kjartansson. 

7. Fundargerð Heilbrigðisefndar Norðurlands vestra frá 31. janúar sl. lögð fram til 

kynningar. 
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8. Bréf Velferðarnefndar Alþingis lagt fram en þar er sveitarstjórnum gefinn kostur á 

veita umsagnir um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs 

fólks til ársins 2014. Byggðarráð samþykkir að vísa bréfinu til skoðunar fræðslu- og 

félagsmálastjóra. 

9. Lögð fram til kynningar fundargerð frá Ríkiskaupum um opnun tilboða í sorphirðu 

fyrir Húnaþing vestra. 

Samþykkt að taka á dagskrá: 

10. Fram lagt bréf Karólínu Gunnarsdóttur, íþrótta- og tómstundafulltrúa þar sem hún 

óskar eftir heimild sveitarstjórnar um að stofna ungmennaráð í Húnaþingi vestra sbr. 2. 

mgr. 11. gr. laga nr. 70/2007. Byggðarráð samþykir beiðnina. 

 

 

Fundargerðin upplesin og samþykkt.   Fundi slitið kl: 15:00 

 

 

________________________   __________________________ 

Sigurbjörg Jóhannesdóttir.    Stefán Einar Böðvarsson. 

 

________________________   __________________________  

Elín R. Líndal.                         Skúli Þórðarson, sveitarstjóri. 

  

  

Áheyrnarfulltrúar:      

        

________________________                  

Elín Jóna Rósinberg. 

 

 

_________________________ 

Sigurður Kjartansson 

 


