Fundur haldin í hreppsnefnd Tjörneshrepps 8. apríl 2022, klukkan 9:00 í Sólvangi.
Mætt eru Aðalsteinn J. Halldórsson, Katý Bjarnadóttir, Sveinn Egilsson, Jón Gunnarsson og
Jónas Jónasson í fjarveru Smára Kárasonar.
Oddviti setur fund og stjórnar honum. Ragnar Jónsson endurskoðandi mætir undir lið fjögur
og fer yfir ársreikning sveitarfélagsins
1. Fundargerð Skipulags- og byggingarnefndar frá 1. apríl 2022
Lögð er fram skipulagslýsing vegna endurskoðunar á aðalskipulagi Tjörneshrepps.
Skipulags- og byggingarnefndleggur til við sveitarstjórn að fyrirliggjandi
skipulagstillaga verði samþykkt sbr. 30 grein skipulagslaga nr. 123/2010 og að
skipulagsfulltrúa verði falið að kynna hana í samræmi við ákvæði skipulagsgerðar.
Fundargerð skipulags og byggingarnefndar frá 1. apríl er samþykkt samkvæmt
ofangreindri bókun.
2. Skipulag öldrunaraðsoðar.
Framtíð öldrunarþjónustu í Tjörneshreppi var til umræðu og hvaða möguleikar eru í
boði.
3. Styrkumsókn frá oddvita vegna símakaupa.
Oddviti vék af fundi við afgreiðslu málsins. Hreppsnefnd samþykkir að styrkja
símakaup að fullu.
4. Ársreikningur 2021 fyrri umræða
Rekstrarniðurstaða Kr. -32.587.371
Eignir
Kr. 97.376.742
Skuldir
Kr. 564.742
Ragnar Jónsson fór yfir ársreikninga og svarar spurningum.
Ársreikningurinn var undirritaður og samþykktur.
5. Staða í varmadæluverkefni hreppsins.
Oddviti fór yfir stöðu mála. Seinkun er á verkefninu vegna veikindaleyfis
pípulagningarmanns. Stefnt er á verklok að vori 2022.
6. Hitaveituframkvæmd við Héðinshöfða
Farið yfir gang mála. Verkefnið er á byrjunarstigi og fer í framkvæmd á vordögum.
7. Álit hreppsnefndar á drögum að leiðbeiningum og ramma að áliti sveitarfélaga undir
250 ibúa um stöðu og getu þeirra að sinna lögbundnum verkefnum.
Hreppsnefnd Tjörneshrepps mótmælir þeirri mismunun og sóun á fjármagni sem fylgir
fyrirliggjandi drögum. Það er mjög vafasamt að sumum sveitarfélögum sé gert að
réttlæta sinn tilverurétt en öðrum ekki. Engin gögn styðja þá skoðun ráðuneytis og
ráðherra að öll sveitarfélög með fleiri en 250 íbúa (sú skoðun breytist víst í 1000 íbúa
eftir fjögur ár) séu almennt betur til þess fallinn að sinna sínum skyldum. Auk þess eru
langflestar upplýsingar sem óskað er eftir nú þegar fyrirliggjandi hjá Hagstofu Íslands
og þeim upplýsingaveitum sem ráðuneytið hefur jafn góðan og jafnvel betri aðgang
að. Að leggja mikla vinnu dýrra einstaklinga í svona vinnu er því skammarleg
peningasóun.
Fleira ekki gert.
Fundi slitið 11:45
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