HRUNAMANNAHREPPUR

56. FUNDUR HREPPSNEFNDAR
KJÖRTÍMABILIÐ 2006 – 2010 2. FUNDUR ÁRSINS
VAR HALDINN MIÐVIKUDAGINN 3. MARS 2010
KL. 14.00 Í RÁÐHÚSINU FLÚÐUM

Árið 2010, þann 3. mars kom hreppsnefnd Hrunamannahrepps saman til
fundar kl. 14.00 í Ráðhúsi hreppsins á Flúðum. Eftirtaldir sátu fundinn:
Halldóra Hjörleifsdóttir, Esther Guðjónsdóttir, Gunnar Hallgrímsson,
Sigurður Ingi Jóhannsson, Ísólfur Gylfi Pálmason sem skráði fundargerð.
Ragnar Magnússon,oddviti setti fund og stjórnaði honum. Hann bauð
fundarmenn velkomna um leið og hann óskaði eftir athugasemdum við
fundarboð. Engar athugasemdir voru gerðar. Frá útsendingu fundargagna
hafa verið sent erindi frá Vegagerðinni vegna vegalagningar inní þéttbýlið á
Flúðum og hugleiðingar Gunnars Hallgrímssonar vegna þjónustumiðstöðvar
á Flúðum og einnig fundargerðir 1. og 2. fundar Landbúnaðarnefndar einnig
erindi Estherar Guðjónsdóttur v. Hrunarétta. Hreppsnefnd samþykkir að
taka þessi erindi fyrir á fundinum.
Dagskrá fundarins:
Erindi til hreppsnefndar:
1. SASS: Tilnefning í starfshóp vegna tilfærslu málefna fatlaðra.
2. Drög að jafnréttisáætlun Hrunamannahrepps – seinni umræða.
3. Þjóðskrá: Kjörskrá - Þjóðaratkvæðagreiðsla 6. mars.
4. Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna: Ósk um niðurfellingu fasteignagjalda.
5. Margrét Runólfsdóttir og Guðmundur Sigurhansson: Athugasemd v. vínveitingaleyfis
Félagsheimilis Hrunamanna.
6. Lánasjóður sveitarfélaga: Ósk um upplýsingabirtingu.
7. Sýslumaðurinn á Selfossi: Endurnýjun rekstrarleyfis Hótel Flúða.
8. Vegagerðin: Vegalagning í framhaldi af nýrri brú yfir Hvítá.
( Erindi berst í tölvupósti ).
9. Þjónustumiðstöð á Flúðum: Hugleiðing Gunnars Hallgrímssonar ( sent í tölvupósti ).
10. Hrunaréttir: Erindi Estherar Guðjónsdóttur.
Fundargerðir nefnda Hrunamannahrepps:
1. Landbúnaðarnefnd 15. og 16. fundur frá 12 jan. og 20. jan. s.l. 1. og 2. fundur ársins.
Fundargerðir v. samstarfs uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps.
1. 121 fundur félagsmálanefndar frá 2. febrúar 2010 s.l.
2. Hrunamannahreppur: Kostnaðarskipting vegna Félagsmálastjóra.
3. 38. fundur afgreiðslu byggingarfulltrúa frá 27. janúar s.l.
4. 21. fundur Skipulags og byggingarnefndar 16. febrúar s.l.
Fundargerðir v. samvinnu sunnlenskra sveitarfélaga:
a. SASS: 431. fundur stjórnar frá 12. febrúar s.l.
b. Skólaskrifstofa Suðurlands: 119. fundur stjórnar frá 15. febrúar s.l.
c. Sorpstöð Suðurlands: 185. og 186. fundur stjórnar frá 25. janúar og 12. febrúar s.l.
d. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands: 124. fundur stjórnar frá 4. ferbrúar s.l.
Önnur mál og upplýsingar:
a. Húsaleigubætur greiddar í Hrunamannahreppi 2009.
b. Bókasafn Hrunamanna: Ársskýrsla v. 2009 frá Áslaugu Bjarnadóttur, forstöðumanni.
c. Flóahreppur: Bréf frá 19. febrúar – ánægjuyfirlýsing.
d. Umhverfisráðuneytið: v. breytingar á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2003-2015 v. Grafar.
e. Friðland í Þjórsárverum: Fundargerð frá 21. janúar s.l.
f.
Félagsráðgjafafélag Íslands: Félagsmálastjóri hefur ekki verkfallsheimils.
g. Landsamtök landeigenda á Íslandi: Minnispunktar Lofts Þorsteinssonar frá fundi 11. febrúar s.l. en
hann var fulltrúi Hrunamannahrepps á fundinum.
h. Sambandið: Fundargerð 771. fundar frá 29. janúar s.l.
i.
Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið: V. gjaldskrár Vatnsveitu Flúða.
j.
UMFÍ: V. Unglingamóts UMFÍ 2012
k. BM Vallá: V. greiðslustöðvunar.
l.
SASS: Framtíðarfyrirkomulag upplýsingamiðstöðva.
m. Sambandið: Endurgreiðsla vsk. v á búnaði slökkviliða.
n. Árborg: Samþykktir félagsmálanefndar v. málefna fatlaðra.
Fundir framundan:
Sorpstöð Suðurlands:
1. Aukaaðalfundur 22. mars n.k. – m.a. ákvörðunartaka um hvort aðildarsveitarfélög vilji vera
þátttakendur í umhleðslustöð í Árborg ( ath. breyttur tími )
2. 20/20 Þjóðfundur á Suðurlandi – Hótel Selfoss kl. 11.00 – 18.00 ( Tveir fulltrúa á þjófundinum ).
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Skýrsla á skrifstofu:
1. Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra
2. Ítarefni v. félagsmálanefndar.

Gengið til dagskrár:
Erindi til hreppsnefndar:
1. SASS: Tilnefning í starfshóp vegna tilfærslu málefna fatlaðra.
Oddviti kynnti tilnefningu í starfshóp vegna málefna fatlaðra. Hreppsnefnd
skipar Ísólf Gylfa Pálmason, sveitarstjóra í starfshópinn.

2. Drög að jafnréttisáætlun Hrunamannahrepps – seinni
umræða. Oddviti kynnti drög að jafnréttisáætlun, en áður hafði erindið
verið tekið fyrir á fundi 2. febrúar s.l. Hreppsnefnd samþykkir drögin með
áorðnum breytingum.
3. Þjóðskrá: Kjörskrá - Þjóðaratkvæðagreiðsla 6. mars. Oddviti
kynnti kjörskrá fyrirhugaðrar þjóðaratkvæðagreiðslu 6. mars. Hreppsnefnd
felur sveitarstjóra að koma upplýsingum til formanns kjörstjórnar Lofts
Þorsteinssonar. En kjörstjórn er þegar í startholum vegna
atkvæðagreiðslunnar. Sveitarstjóra falið að undirrita kjörskránna. Á
kjörskrá eru 495 kjósendur.
4. Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna: Ósk um niðurfellingu
fasteignagjalda. Oddviti kynnti bréf þar sem óskað er eftir niðurfellingu
fasteignagjalda. Hreppsnefnd hafnar erindinu. Sveitarstjóra falið að svara
erindinu.
5. Margrét Runólfsdóttir og Guðmundur Sigurhansson:

Athugasemd v. vínveitingaleyfis Félagsheimilis Hrunamanna.

Oddviti kynnti athugasemd sem borist hefur vegna vínveitingaleyfis
Félagsheimils Hrunamanna. Oddviti og sveitarstjóri hafa þegar fundað með
sýslumanni vegna málsins. Bréfið lagt fram til kynningar.
6. Lánasjóður sveitarfélaga: Ósk um upplýsingabirtingu. Oddviti
kynnti ósk um upplýsingabirtingu. Hreppsnefnd samþykkir að heimilt sé að
birta þessar upplýsingar en samskonar erindi hefur verið sent öllum
sveitarstjórnum landsins.
7. Sýslumaðurinn á Selfossi: Endurnýjun rekstrarleyfis Hótel
Flúða. Oddviti kynnti umsókn um endurnýjun rekstrarleyfis Hótels Flúða.
Hreppsnefnd staðfestir að heimilt sé að endurnýja rekstrarleyfið.
8. Vegagerðin: Vegalagning í framhaldi af nýrri brú yfir Hvítá. (
Erindi berst í tölvupósti ) Oddviti kynnti tölvupóst sem borist hefur
vegna Bræðratunguvegar og formlegt erindi sem lagt hefur verið fram á
fundinum. Hreppsnefnd samþykkir framkomna tillögu nr. 9 frá
Vegagerðinni. Breyting á Bræðratunguvegi að hringtorgi er óveruleg og
þarfnast ekki aðalskipulagsbreytingar. Skipulagsfulltrúa og sveitarstjóra
falið að undirbúa aðalskipulags- og deiliskipulagsbreytingar sem tengjast
framhaldi málsins.
9. Þjónustumiðstöð á Flúðum: Gunnar Hallgrímsson fór yfir hugmyndir
sínar varðandi fyrirhugaða þjónustumiðstöð og sérstakt hlutafélag um
verkefnið þar sem sveitarfélagið yrði hugsanlega þátttakandi í. Hreppsnefnd
felur sveitarstjóra að ræða við lóðarhafa um framtíð uppbyggingar á
svæðinu.
10. Hrunaréttir: Esther Guðjónsdóttir lagði fram hugmyndir sínar af nýjum
Hrunaréttum sem Þórdís Halldórsdóttir hefur teiknað. Hreppsnefnd lýsir
áhuga sínum á verkefninu og felur Esther Guðjónsdóttur að vinna áfram að
hugmyndunum.
Fundargerðir v. nefnda Hrunamannahrepps:
1.
1. fundur og annar fundur Landbúnaðarnefndar frá 12. og 20.
janúar s.l. Varaoddviti kynnti fundargerðirnar. Þar var m.a. fjallað um bréf
frá Matvælastofnun, Landnýtingar- og landgræðsluáætlun Hrunamannahrepps
2009-2013 þar sem sauðfjárbændur staðfestu áætlunina með undirritun sinni.
Hreppsnefnd samþykkir fundargerðina.
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Fundargerðir v. samstarfs uppsveita Árnessýslu og Flóahrepps.
a. 121 fundur félagsmálanefndar frá 2. febrúar 2010 s.l. Oddviti kynnti
fundargerðir 119. og 120. fund félagsmálanefndar. Hreppsnefnd samþykkir
fundargerðirnar.
b. Hrunamannahreppur: Kostnaðarskipting vegna Félagsmálastjóra.
Oddviti kynnti kostnaðarskiptingu vegna embættis félagsmálastjóra. Lagt fram
til kynningar.
c. 38. fundur afgreiðslu byggingarfulltrúa frá 27. janúar s.l. Oddviti
kynnti 38.fund afgreiðslu byggingarfulltrúa. Þar er fjallað um tvö mál sem
tengjast Hrunamannahreppi. Hreppsnefnd samþykkir fundargerðina.
d. 21. fundur Skipulags og byggingarnefndar 16. febrúar s.l. Oddviti
kynnti fundargerðina en þar er fjallað tvö mál sem tengjast
Hrunamannahreppi. Hreppsnefnd samþykkir fundargerðina
Fundargerðir v. samvinnu sunnlenskra sveitarfélaga:
1. SASS: 431. fundur stjórnar frá 12. febrúar s.l. Oddviti kynnti
fundargerð 431.stjórnarfund. Hreppsnefnd staðfestir fundargerðina.
2. Skólaskrifstofa Suðurlands: 119. fundur stjórnar frá 15. febrúar s.l.
Oddviti kynnti fundargerð 119. fundar skólaskrifstofu Suðurlands.
Hreppsnefnd staðfestir fundargerðina.
3. Sorpstöð Suðurlands: 185. og 186. fundur stjórnar frá 25. janúar
og 12. febrúar s.l. Oddviti kynnti fundargerðir 185. og 186. stjórnarfund
sorpstöðvar Suðurlands. Hreppsnefnd staðfestir fundargerðina.
4. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands: 124. fundur stjórnar frá 4. ferbrúar
s.l. Oddviti kynnti fundargerð 124. fundar heilbrigðiseftirlits suðurlands.
Hreppsnefnd staðfestir fundargerðina.
Önnur mál og upplýsingar:
a. Húsaleigubætur greiddar í Hrunamannahreppi 2009. Lagt fram til
kynningar.
b. Bókasafn Hrunamanna: Ársskýrsla v. 2009 frá Áslaugu Bjarnadóttur,
forstöðumanni. Lagt fram til kynningar.
c. Flóahreppur: Bréf frá 19. febrúar – ánægjuyfirlýsing. Lagt fram til
kynningar.
d. Umhverfisráðuneytið: v. breytingar á aðalskipulagi Hrunamannahrepps
2003-2015 v. Grafar. Lagt fram til kynningar.
e. Friðland í Þjórsárverum: Fundargerð frá 21. janúar s.l. Lagt fram til
kynningar.
f. Félagsráðgjafafélag Íslands: Félagsmálastjóri hefur ekki
verkfallsheimils. Lagt fram til kynningar.
g. Landsamtök landeigenda á Íslandi: Minnispunktar Lofts Þorsteinssonar
frá fundi 11. febrúar s.l. en hann var fulltrúi Hrunamannahrepps á
fundinum. Lagt fram til kynningar.
h. Sambandið: Fundargerð 771. fundar frá 29. janúar s.l. Lagt fram til
kynningar.
i. Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið: V. gjaldskrár Vatnsveitu
Flúða. Lagt fram til kynningar.
j. UMFÍ: V. Unglingamóts UMFÍ 2012 Lagt fram til kynningar.
k. BM Vallá: V. greiðslustöðvunar. Lagt fram til kynningar.
l. SASS: Framtíðarfyrirkomulag upplýsingamiðstöðva. Lagt fram til
kynningar.
m. Sambandið: Endurgreiðsla vsk. v á búnaði slökkviliða. Lagt fram til
kynningar.
n. Árborg: Samþykktir félagsmálanefndar v. málefna fatlaðra. Lagt fram til
kynningar.
Fundir framundan:
Sorpstöð Suðurlands:
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3. Aukaaðalfundur 5. mars n.k. – m.a. ákvörðunartaka um hvort
aðildarsveitarfélög vilji vera þátttakendur í umhleðslustöð í Árborg.
4. 20/20 Þjóðfundur á Suðurlandi – Hótel Selfoss kl. 11.00 – 18.00 ( Tveir
fulltrúa á þjófundinum ).
Skýrsla á skrifstofu:
3. Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra
4. Ítarefni v. félagsmálanefndar
5. Ársskýrslu Bókasafns Hrunamannahrepps lögð fram.
•
•
•

Sveitarstjóri sagði frá fundi sem haldinn var vegna greiðslustöðvunar
BM Vallár sem haldin var í 19. febrúar s.l.
Samþykkt var að Esther Guðjónsdóttir verði fulltrúi Hrunamannahrepps
í stjórn Landgræðslufélags Hrunamannahrepps. Ísólfur Gylfi Pálmason
er varamaður.
Sveitarstjóri sagði frá úttekt sem gerð verður á tölvubúnaði
Hrunamannahrepps í mánuðnum.

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 16.10.
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