FUNDARGERÐ
BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA
927. fundur byggðarráðs Húnaþings vestra haldinn mánudaginn 31. október 2016 kl.
14:00 í fundarsal Ráðhússins.
Fundinn sátu:
Elín Jóna Rósinberg aðalmaður, Unnur Valborg Hilmarsdóttir aðalmaður og Elín R. Líndal
aðalmaður.
Embættismenn:
Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri
Guðrún Ragnarsdóttir, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs
Fundarritari:
Guðrún Ragnarsdóttir.
Afgreiðslur:
1. Rekstrarstjóri Skúli Húnn Hilmarsson mætir til fundar við byggðarráð. Farið yfir
helstu verkefni sem unnið er að s.s. framkvæmdir í grunnskóla, lagningu hitaveitu og
ljósleiðara í dreifbýli, drög að teikningum að viðbyggingu við íþróttahús ofl.
2. 1610014 Bréf frá Innanríkisráðuneytinu dags. 20.október sl. um framlag í
Vatnsnesveg þar sem erindi frá 27. júlí sl. um Vatnsnesveg var svarað. Fram kemur að
nýverið hafi verið samþykkt á Alþingi samgönguáætlun áranna 2015 – 2018 þar sem gert
er ráð fyrir að byggð verði ný brú á Tjarnará og að framkvæmdir hefjist á árinu 2018.
Áformað er að veita 200 milljónir til þeirrar framkvæmdar. Einnig kemur fram í bréfinu
að gert er ráð fyrir allnokkrum en enn óskiptum fjármunum til ýmissa framkvæmda sem
miða að því að styrkja og bæta stofn- og tengivegi, með áherslu á ferðamannaleiðir.
Byggðarráð þakkar þann góða stuðning sem kemur fram í bréfinu en ítrekar um leið
mikilvægi þess að hefja framkvæmdir strax á næsta ári. Þá væntir byggðarráð þess einnig
að fjármagn verði sett í að styrkja og bæta sjálfan veginn um Vatnsnesið.
3. Fundargerðir
a. 1610107 Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks á Nv dags. 12. okt. sl.
Lögð fram fundargerð samráðshóps um málefni fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra frá
12. október 2016. Lögð fram svohljóðandi bókun:
„Starfshópur um samstarf í málefnum fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra sem starfar
eftir gr. 11.7 í samstarfssamningi sveitarfélaga um sameiginlegt þjónustusvæði á
Norðurlandi vestra um þjónustu við fatlað fólk árið 2016 leggur til við
aðildarsveitarfélög samningsins að hann verði endurnýjaður. Sveitarfélagið
Skagafjörður verði áfram leiðandi sveitarfélag og veiti fötluðu fólki, sem á lögheimili
í aðildarsveitarfélögunum þjónustu samkvæmt samningi. Starfshópurinn leggur til að
gildistími samnings verði þrjú ár.
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Einnig samþykkti samráðshópurinn að óska eftir því við velferðarráðuneytið að veitt
verði undanþága frá ákvæði laga nr. 59/1992 um 8000 íbúa lágmarks viðmið
samkvæmt 2. og 3. mgr. 4. gr. fyrrnefndra laga um málefni fatlaðs fólks. Óskað var
eftir að undanþágan verði ótímabundin.
Byggðarráð samþykkir ofangreinda tillögu um að Sveitarfélagið Skagafjörður verði
áfram leiðandi sveitarfélag í málefnum fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra og vísar
tillögunni til afgreiðslu sveitarstjórnar.

4.

5.
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8.

9.

b. 1610108 og 1610109 þjónusturáð um málefni fatlaðs fólks á Nv dags. 7. sept. og
6. okt. s.l. Lögð fram til kynningar
c. 1610106 stjórn Hafnarsambands Íslands dags. 19. sept. og 12. okt sl. Lagðar
fram til kynningar.
1407046 Lögð fram lokaskýrsla vegna styrkveitingar sem Húsdýragarður á StóruÁsgeirsá fékk úthlutað úr Atvinnu- og nýsköpunarsjóði Húnaþings vestra. Byggðarráð
samþykkir skýrsluna og felur sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs að greiða
eftirstöðvar styrksins
1610089 Bréf frá Brunavörnum Húnaþings vestra dags 11. október sl. Sala á Iveco
slökkvibíl. Byggðarráð samþykkir að selja bifreiðina AO-161og felur sveitarstjóra að
ganga frá sölunni.
1610094 Bréf frá Stígamótum þar sem óskað er eftir styrk fyrir árið 2017. Byggðarráð
samþykkir að veita styrk að upphæð kr. 50.000.
1610098 Bréf frá mótsnefnd Ísmótsins Svínavatn 2017, styrkbeiðni. Byggðarráð sér
sér ekki fært að verða við beiðninni.
1610105 Bréf frá Veiðifélagi Víðidalsár um fund með landeigendum ofan Kolufossa
þann 3. nóvember n.k kl. 14:00. Byggðarráð samþykkir að sveitarstjóri verði fulltrúi
sveitarfélagsins á fundinum.
Veiðieftirlit vegna sölu á rjúpnaveiðileyfum í landi Húnaþings vestra. Sveitarstjóri
segir frá því hvernig veiðivarsla gekk þessa fyrstu helgi sem rjúpnaveiði er leyfð. Höfð
voru afskipti af 18 einstaklingum á 7 bílum.

Fundargerð upplesin og samþykkt.

Fundi slitið kl: 15:15

___________________________
Elín Jóna Rósinberg

___________________________
Unnur Valborg Hilmarsdóttir

___________________________
Elín R. Líndal

____________________________
Guðný Hrund Karlsdóttir
____________________________
Guðrún Ragnarsdóttir
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