Dagskrá 243. fundar
sveitarstjórnar Flóahrepps
Fundarstaður:
Fundardagur:
Fundartími:

Þingborg
þriðjudagur 8. desember 2020
13:00 -

Dagskrá:
Skipulagsmál:
1. Fundargerð skipulagsnefndar nr. 205, dags. dags. 11.11.2020
a) Halakot L166233; Lækjarholt 1 og 2; Stofnun lóða – 2010097
b) Merkurhraun 9 (L166428); fyrirspurn um byggingarleyfi; sumarbústaður á tveimur
hæðum – 2010095
c) Merkurhraun 10 L207338; Byggingar á lóð; Fyrirspurn – 1903022
d) Kersholt 1 L197891; Skilmálabreyting; Bílskúr í stað útihúss; Deiliskipulagsbreyting
– 2010074
e) Hallandi L166310 – 166315; Engjar 1 – 11; Frístundasvæði; Deiliskipulag – 2010098
f) Egilsstaðir 1 L166331; Aðkoma að Lynghæð; Deiliskipulagsbreyting - 2011013
g) Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 20 – 130 – 2010005F
2. Fundargerð skipulagsnefndar nr. 206, dags. 25.11.2020
a) Afgreiðslur byggingarfulltrúa 20 – 131 – 2011002F
3. Erindi frá Skipulagsstofnun – óskað er umsagnar um tillögu að viðauka við
Landsskipulagsstefnu 2015 – 2026
4. Þróun starfrænna lausna – samstarfverkefni sveitarfélaga og island.is
5. Erindi frá Markaðsstofu Suðurlands – framlenging á samningi
6. Erindi frá starfshóp vegna vinnu við gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið
7. Samkomulag um aðgang að sundstöðum Árborgar - endurnýjun
8. Samkomulag um rekstur upplýsingamiðstöðvar og verkefni tengd ferðaþjónustu
endurnýjun
9. Erindi frá Vegagerðinni - verksamningar vegna snjómoksturs á tengivegum,
héraðsvegum og heimreiðum í Flóahreppi
10. Samþykkt um fráveitur í Flóahreppi að lokinni yfirferð ráðuneytis
11. Betri vinnutími – tillögur vinnuhópa í Flóahreppi
12. Erindi frá Sjóðnum góða – styrkumsókn
13. Erindi frá Stígamótum - styrkbeiðni
14. Frá Alþingi til umsagnar:
a) Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr.60/2013 (málsmeðferð o.fl.),
276. mál
b) Frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum, nr. 123/2010 (uppbygging innviða og
íbúðarhúsnæðis), 275. mál
c) Frumvarp til laga um fiskeldi (vannýttur lífmassi í fiskeldi), 265. mál
d) Frumvarp til laga um breytingu á skráningu einstaklinga, nr. 140/2019 (sveitarfélag fyrsta
lögheimilis), 82. mál
e) Frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof, 323. Mál
f) Frumvarp til laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmið, áhættumat,
sektir o.fl. 311. mál
g) Frumvarp til laga um opinberan stuðning við nýsköpun, 322. mál
h) Frumvarp til laga um Tækniþróunarsjóð, 321. mál
i) Tillaga til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Reykjavíkurflugvallar,
39. mál
j) Tillaga til þingsályktunar um mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum, 81. mál
k) Tillaga til þingsályktunar um búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum, 240. mál
l) Tillaga til þingsályktunar um orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega, 187. mál
m) Tillaga til þingsályktunar um menntastefnu 2020 – 2030, 278. mál
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n) Tillaga til þingsályktunar um bætta stjórnsýslu í umgengnismálum, 104. mál
o) Tillaga til þingsályktunar um skákkennslu í grunnskólum, 106. mál
p) Tillaga til þingsályktunar um félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum, 113. mál
Flóaljós – fjárhagsáætlun ársins 2021
Álagningarforsendur og gjaldskrár – síðari umræða
a) Útsvarprósenta Flóahrepps 2021
b) Álagningarhlutfall fasteignagjalda og vatnsgjald í Flóahreppi 2021
c) Gjaldskrá sorphirðu og seyrulosunar 2021
d) Gjaldskrá félagsheimilanna í Flóahreppi 2021
Fundargerðir:
a) Sveitarstjórnar Flóahrepps nr. 242, dags. 03.11.2020
b) Fræðslunefndar Flóahrepps nr. 124, dags. 24.11.2020
c) Framkvæmda- og veitunefndar Flóahrepps nr. 3, dags. 19.11.2020
d) Oddvitanefndar UTU dags. 27.11.2020
e) Stjórnar UTU nr. 81. dags. 26.11.2020
f) Aðalfundar skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs,. dags. 22.10.2020
g) Skólaþjónustu og velferðarnefndar Árnesþings, nr. 46, dags. 03.12.2020
h) Framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu dags. 27.01.2020
i) Framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu dags. 08.05.2020
j) Framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu dags. 23.06.2020
k) Framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu dags. 28.09.2020
l) Framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu dags. 13.11.2020
m) Almannavarnarnefndar Árnessýslu dags. 06.11.2020
n) Héraðsnefndar Árnessýslu bs. nr. 18, dags. 12.11.2020
o) Fundur lögreglustjóra með bæjar- og sveitarstjórum dags. 03.11.2020
p) Heilbrigðisnefndar Árnessýslu nr. 208, dags. 13.11.2020
q) Aðalfundar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands dags. 30.10.2020
r) Stjórnar SASS nr. 563, dags. 28.10.2020
s) Stjórnar SASS nr. 564, dags. 06.11.2020
t) Aðalfundar Samtaka orkusveitarfélaga dags. 05.11.2020
u) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga nr. 890, dags. 30.10.2020
v) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga nr. 891, dags. 20.11.2020
Fjárhagsáætlun Flóahrepps 2021 – 2024 – síðari umræða
Efni til kynningar:
Yfirlýsing, kröfur og tillögur til stjórnvalda frá baráttuhópi smærri fyrirtæka, einyrkja og
sjálfstætt starfandi aðila í ferðaþjónustu
Frá Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti – framlenging heimildar til sveitarstjórna til að
víkja frá tilteknum ákvæðum sveitarstjórnarlaga til að tryggja starfshæfi sitt og auðvelda
ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélags
Frá Samgönguráðherra - Til þátttakenda í degi um fórnarlömb umferðarslysa
Yfirlýsing frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga vegna breytinga á starfsskyldum starfsmanna
leik- og grunnskóla á neyðarstigi almannavarna og á tímum Covid 19
Betri vinnutími
Frá skipulagsstofnun – ákvörðum um matsskyldu
Skýrsla um refa- og minkaveiðar
Frá Félagsmálaráðuneyti, teymi um uppbyggingu félags- og atvinnumála - Stöðuskýrsla nr. 7
Frá Félagsmálaráðuneyti, teymi um uppbyggingu félags- og atvinnumála - Stöðuskýrsla nr. 8
Frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands – handbók um vinnusmiðjur og virkt samráð
Næsti sveitarstjórnarfundur
Trúnaðarmál:

Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri

