Dagskrá 245. fundar
sveitarstjórnar Flóahrepps
Fundarstaður:
Fundardagur:
Fundartími:

Þingborg
þriðjudagur 9. febrúar 2020
13:00 -

Dagskrá:
Skipulagsmál:
1. Fundargerð skipulagsnefndar nr. 209, dags. dags. 13.01.2021
a) Dalsmynni L166326; Skógrækt; Framkvæmdaleyfi – 2101009
b) Merkurhraun 9 (L166428); fyrirspurn um byggingarleyfi; sumarbústaður á tveimur
hæðum - 2010095
c) Afgreiðslur byggingarfulltrúa – 20 – 134 – 2012004F
2. Fundargerð skipulagsnefndar nr. 210, dags. 27.01.2021
a) Vatnsholt 1 L166395; Deiliskipulag – 2008007
b) Þúfugarðar L221679; Byggingarskilmálar; Deiliskipulagsbreyting – 2101032
c) Stórhólmi L211525; Íbúðarhús, reiðhöll og hesthús; Deiliskipulag - 1911049
d) Afgreiðslur byggingarfulltrúa 21 – 135 – 2101002F
3. Erindi frá Skipulagsfulltrúa – byggingarheimildir á frístundasvæðum
4. Erindi frá Árborg – skipulagsmál
5. Heilsueflandi samfélag - stýrihópur
6. Dvalarsamningur leikskólans Krakkaborgar – endurskoðun og uppfærsla
7. Erindi frá TRS – ósk um verðbreytingar á vinnulið verksamnings vegna þjónustu við
Flóaljós
8. Húsnæði og lóð Flóaskóla – þarfagreining og skipulagsmál
9. Erindi frá T lista – íþróttahús við Flóaskóla kostnaðargreining
10. Frá Alþingi:
a) Tillaga til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, 370. Mál
b) Frumvarp til laga um jarðalög (einföldun regluverks, vernd landbúnaðarlands,
upplýsingaskylda o.fl.,) 375. mál.
c) Frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum
um stjórn fiskveiða (veiðistjórn grásleppu, sandkola og hryggleysingja), 419. mál.
d) Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (atvinnu- og byggðakvótar
o.fl.), 418. mál
e) Tillaga til þingsályktunar um heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld, 121.
mál
f) Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna
sveitarfélaga (lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags), 378. mál
g) Frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði samgangna, fjarskipta og
byggðamála, 471. mál
h) Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga
(sveitarfélög og kórónuveirufaraldur), 478. mál
11. Fundargerðir:
a) Sveitarstjórnar Flóahrepps nr. 244, dags. 12.01.2021
b) Framkvæmda- og veitunefndar nr. 4, dags. 20.01.2021
c) Fræðslunefndar Flóahrepps nr. 125, dags. 19.01.2021
d) NOS dags. 05.01.2021
e) Stjórnar Tónlistarskóla Árnesinga nr. 198, dags. 22.01.2021
f) Heilbrigðisnefndar Suðurlands nr. 209, dags. 15.01.2021
g) Stjórnar SOS nr. 299, dags. 24.01.2021
h) Stjórnar Bergrisans nr. 25, dags. 14.12.2021
i) Stjórnar Bergrisans nr. 26, dags. 26.01.20211
j) Stjórnar SASS nr. 566, dags. 15.01.2021

k) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga nr. 893, dags. 16.12..2020
l) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga nr. 894, dags. 29.01..2021
12. Efni til kynningar:
a) Upplýsingar úr bókhaldi Flóahrepps - 2020
b) Erindi frá Jafnréttisstofu – Heimild Flóahrepps til þess að nota jafnlaunamerkið
c) Afsláttur fasteignagjalda –
d) Drög að umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp um innleiðingu
hringrásarhagkerfis.
e) Frá Félagsmálaráðuneyti Teymi um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar Covid
19 – Stöðuskýrsla nr. 10
f) Frá Þjóðskrá – beiðni um athugun á búsetu þeirra sem ekki hafa skráð tilgreint
heimilisfang
g) Frá Þjóðskrá – beiðni um upplýsingar um nýtingu á íbúðarhúsnæði sem virðist standa autt
13. Trúnaðarmál:
Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri

