FUNDARGERÐ
584. fundur sveitarstjórnar Mýrdalshrepps var haldinn fimmtudaginn 17. janúar, 2019 kl. 16.00 á
skrifstofu sveitarfélagsins, Austurvegi 17 í Vík.
Fundinn sátu undirritaðir aðal- og varamenn. Sveitarstjóri ritaði fundargerðina.
Oddviti sveitarstjórnar, Einar Freyr Elínarson, setti fundinn og stjórnaði honum.
Misbrestur varð á útsetndingu fundargagna til sveitarstjórnarmanna með löglegum tveggja sólarhringa
fyrirvara og óskar því oddviti þess að sveitarstjórn staðfesti lögmæti fundarins.
- Samþykkt samhljóða
Oddviti óskar að eftir að eftirtalin mál yrðu tekin á dagskrá fundarins:
 Breyting á samþykkt um stjórn og fundarsköp Mýrdalshrepps.
Verði liður III – 8 á dagskrá.
Samþykkt var að taka málið á dagskrá.
- Samþykkt samhljóða

Sveitarstjóri gerði grein fyrir verkefnum síðustu vikna.

Dagskrá fundarins:
I.

Fundargerðir til staðfestingar.
1. Fundargerð frá 241. fundi Fræðslunefndar, haldinn 17. desember 2018.
4. Önnur mál
Leikskólastjóri vekur athygli á því að mikill hávaði berist frá tónskóla og mikið áreiti fylgi því fyrir
nemendur og starfsmenn leikskólans.
Nefndin felur sveitarstjóra að leita lausna á húsnæðismálum leikskóla og/eða tónskóla þar sem
ástandið sé óviðunandi.
- Samþykkt samhljóða.

Sveitarstjórn felur sveitarstjóra í samráði við skipulags- og byggingarfulltrúa að kanna hvaða
kostir séu til staðar til að hagræða húsakosti svo hann henti betur bæði starfi leik- og tónskóla.
Minnisblaðþess efnis skal lagt fyrir næsta reglulega fund sveitarstjórnar.
Að öðru leyti samþykkir sveitarstjórn afgreiðslu nefndarinnar
-Samþykkt samhljóða

2. Fundargerð frá 264. fundi Skipulags- og bygginganefndar, haldinn 10. janúar 2018.
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1. Smiðjuvegur 11 – Umsókn um byggingarleyfi
Skeljungur sækir um breytingu á byggingarleyfi til að setja upp skilti.
Samþykkt samhljóða að fresta afgreiðslu þessa máls. Beðið eftir umsögn Vegagerðar.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar
- Samþykkt samhljóða
2. Austurvegur spennistöð – Umsókn um stofnun lóðar fyrir spennistöð Rarik.
Rarik sækir um leyfi fyrir stofnun lóðar undir spennistöð við Austurveg 20 í samræmi við
framlögð gögn.
Skipulags- og bygginganefnd veitir ekki leyfi til stofnunar lóðar á umbeðnum stað en bendir
umsækjendum á að finna lóð undir spennistöðina í samráði við byggingarfulltrúa.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar
- Samþykkt samhljóða
3. Strandvegur spennistöð – Umsókn um stofnun lóðar fyrir spennistöð Rarik.
Rarik sækir um leyfi fyrir stofnun lóðar undir spennistöð við Strandveg í samræmi við
framlögð gögn.
Skipulags- og bygginganefnd veitir ekki leyfi til stofnunar lóðar á umbeðnum stað en bendir
umsækjendum á að finna lóð undir spennistöðina í samráði við byggingarfulltrúa.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar
- Samþykkt samhljóða
4. Mýrarbraut 6 – Umsókn um breyting á byggingargerð íbúðalóð.
Valdimar f.h. Sigvaldi sf. sækir um samþykki nefndarinnar til að leyfa byggingu á parhúsi á lóð
Mýrarbraut 6, í samræmi með framlagða skissu.
Samþykkt samhljóða.
RH og PT lýsa sig vanhæf til afgreiðslu á þessum lið og víkja af fundi.
Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar
- Samþykkt samhljóða (EFE, IMB, DB)
RH og PT mæta aftur til fundar.

II.

Innsend erindi til afgreiðslu.

1. Beiðni um umsögn vegna umsóknar um tækifærisleyfi til áfengisveitinga frá þorrablótsnefnd
Víkurbúa.
Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir því að gefni verði umsögn við umsókn um tækifærisleyfi
frá þorrablótsnefnd Víkurbúa vegna þorrablóts sem halda á 26. janúar nk.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við útgáfu leyfisins.
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-Samþykkt samhljóða
2. Beiðni um umsögn vegna umsóknar um rekstrarleyfi til sölu gistingar í flokki II – stærra
gistiheimili frá „Í mínum höndum ehf.“ vegna Austurvegar 7 í Vík.
Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir því að gefin verði umsögn við umsókn „Í mínum höndum
ehf.“ um rekstrarleyfi til sölu gistingar í flokki II – stærra gistiheimili á Austurvegi 7.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við útgáfu leyfisins.
-Samþykkt samhljóða

III.

Málefni til umfjöllunar/ afgreiðslu

1. Áskorun til Íslandspóst.
Fram var lögð tillaga að áskorun til Íslandspóst um að opnað verði pósthús með skilgreindum
opnunartímum.
RH lýsir yfir vanhæfi og víkur af fundi.
Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og felur sveitarstjóra að koma erindinu til skila.

- Samþykkt samhljóða.
RH mætir aftur til fundar.
2. Hámarkshraði á Austurvegi.
Fram var lögð tillaga að áskorun til Vegagerðarinnar um að hámarkshraði á Austurvegi þar sem
þjóðvegur 1 liggur í gegnum Víkurþorp verði lækkaður.
Sveitarstjórn samþykkir að vísa tillögunni frá eins og hún liggur fyrir.
Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra og oddvita að funda með Vegagerðinni og kanna
hvaða áform þeir hafa til þess að auka umferðaröryggi í gegnum Víkurþorp.
Sveitarstjórn samþykkir jafnframt að fela skipulags- og byggingarfulltrúa að leita til sérfræðings
í umferðaröryggi og móta tillögur um bætt umferðaröryggi í gegnum Víkurþorp.
- Samþykkt samhljóða
3. Fundarboð vegna aðalfundar Bergrisans.
Fram var lagt fundarboð á aðalfund Bergrisans.
Sveitarstjórn samþykkir að fulltrúar sveitarfélagsins á aðalfund Bergrisans verði Þorbjörg
Gísladóttir, Einar Freyr Elínarson og Ragnheiður Högnadóttir
- Samþykkt samhljóða
4. Boðsbréf á ráðstefnu ungmennaráða á Suðurlandi – Ungt fólk á Suðurlandi horfir til framtíðar.
Fram var lagt bréf þar sem kjörnum fulltrúum og ungmennum úr sveitarfélögum á Suðurlandi er
boðið að sækja ráðstefnu ungmennaráða á Suðurlandi.
Sveitarstjórn samþykkir að fulltrúar sveitarfélagsins á ráðstefnunni verði Þorbjörg Gísladóttir
og Einar Freyr Elínarson, til vara verði Ragnheiður Högnadóttir og Páll Tómasson. Jafnframt
felur sveitarstjórn sveitarstjóra í samráði við Frístundafulltrúa að leita eftir áhugasömum
ungmennum til að sækja ráðstefnuna f.yrir hönd Mýrdalshrepps
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- Samþykkt samhljóða
5. Viðtalstími sveitarstjórnarmanna 14. janúar 2019.
Fram var lögð samantekt oddvita vegna viðtalstíma 14. janúar sl.
Lagt fram til kynningar.

6. Samstarfssamningur við Umf. Kötlu.
Fram voru lögð drög að samstarfssamning Mýrdalshrepps og Ungmennafélagsins Kötlu með
gildistíma til 31.07.2019.
RH lýsir sig vanhæfa og víkur af fundi.
Sveitarstjórn staðfestir samninginn og felur sveitarstjóra að ganga frá undirritun.
- Samþykt samhljóða.
RH mætir aftur á fundinn.
7. Flutningur sveitarstjórnarfunda í annað húsnæði.
Fram var lögð sú tillaga að sveitarstjórnarfundir yrðu færði af skrifstofu Mýrdalshrepps á
Austurvegi 17 í Kötlusetur.
Oddviti leggur óskar bókað:
„Í samþykkt um stjórn og fundarsköp Mýrdalshrepp segir í 15. gr.:
„Tvær umræður í sveitarstjórn.
Sveitarstjórn skal hafa tvær umræður, með a.m.k. einnar viku millibili um:
1. Samþykktir og aðrar reglur sem samkvæmt lögum eiga að hljóta staðfestingu ráðherra. “
Jafnframt er tiltekið í 8. gr. samþykktarinnar að fundir sveitarstjórnar séu á skrifstofu
sveitarfélagsins. Þar sem færsla fundanna krefst breytingar á samþykkt um stjórn og fundarsköp
Mýrdalshrepps leggur oddviti fram frávísunartillögu undir þessum lið, enda hefur málinu verið
bætt við dagskrá fundarins á réttu formi.”
Sveitarstjórn samþykkir að vísa tillögunni frá.
- Samþykkt samhljóða.
8. Breytingartillaga við samþykkt um stjórn og fundarsköp Mýrdalshrepps.
Lögð er fram breytingartillaga við samþykkt um stjórn og fundarsköp Mýrdalshrepps sem felur í
sér að ekki er lengur fyrirfram ákveðið hvar fundir sveitarstjórnar séu haldnir heldur sé það
tilgreint í fundarboði.
Sveitarstjórn samþykkir við fyrstu umræðu tillöguna sem verður tekin til annarrar umræðu á
næsta fundi sveitarstjórnar.
- Samþykkt samhljóða.

IV.

Fundargerðir til kynningar.

1. Fundargerð 540. fundar stjórnar SASS haldinn 7. desember 2018.
Lagt fram til kynningar.
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2. Fundargerð 541. fundar stjórnar SASS haldinn 27. desember 2018.
Lagt fram til kynningar.

V.

Kynningarefni.
1. Bréf frá Reikningsskila- og upplýsinganefnd Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins.,
varðandi ferli við gerð viðauka við fjárhagsáætlun.
Lagt fram til kynningar.
2. Bréf frá Karli Björnssyni framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi
Íslandsmót verk- og iðngreina og framhaldskólakynningu.
Lagt fram til kynningar.
3. Bréf frá Karli Björnssyni framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi
vinnumansal og kjör erlends starfsfólks.
Lagt fram til kynningar.
4. Bréf frá Vegagerðinni
Lagt fram til kynningar.
5. Svarbréf frá stjórn RARIK, vegna erindis frá sveitarstjórn varðandi bætt afhendingaröryggi
rafmagns í Mýrdalshreppi.
Lagt fram til kynningar.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 17:40

____________________________
Einar Freyr Elínarson, oddviti

_____________________________
Ingi Már Björnsson

___________________________
Drífa Bjarnadóttir

_____________________________
Ragnheiður Högnadóttir

___________________________
Páll Tómasson
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