Ásahreppur

FUNDARBOÐ
36. fundur Hreppsnefndar Ásahrepps verður haldinn í fjarfundarkerfi
Zoom,
16. desember 2020, kl. 08:30.

Dagskrá:
1. 2011029 - Beiðni Markaðsstofu Suðurlands um framlengingu á
samstarfssamningi
Fulltrúar Markaðsstofu Suðurlands koma til fundar hjá hreppsnefnd Ásahrepps að
kynna starfsemina.
2. 2011001 - Framtíðarstefna um uppbyggingu Menningar- og fræðaseturs að
Odda
Vísað er til dagskrárliðar 7.2 á 34. fundi hreppsnefndar.
Friðrik Erlingsson og Elvar Eyvindsson mættu á fund hreppsnefndar undir þessum
dagskrárlið. Þeir kynntu drög að framtíðarstefnu um uppbyggingu Menningar- og
fræðaseturs að Odda, Sæmundarstofa.
3. 2012010 - Bréf til sveitarfélaga; stytting vinnuvikunnar
Bréf BSRB, dags. 18. nóvember 2020, um styttingu vinnuviku lagt fram.
4. 2012017 - Stöðuskýrsla nr. 8 frá uppbyggingarteymi, til ráðgefandi aðila
Stöðuskýrsla nr. 8 frá uppbyggingarteymi félagsmálaráðuneyti lögð fram.
5. 2012011 - Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2019
Lögð fram Ársskýrsla Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2019.
6. 2012029 - Bréf Hagstofu Íslands; manntal og húsnæðistal
Lagt fram bréf Hagstofu Íslands, dags. 27. nóvember 2020, þar sem kynnt er að í
undirbúningi er taka manntals og húsnæðistals.
7. 2012035 - Rekstraryfirlit 11. desember 2020.
Sveitarstjóri lagði fram rekstraryfirlit fyrir sveitarsjóð Ásahrepps, dags. 11. desember
2020.
8. 2012039 - 10. fundur stjórnar Vatnsveitu
Fundargerð 10. fundar stjórnar Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásahrepps lögð fram.
9. 2012019 - 82. fundur félagsmálanefndar
Fundargerð 82. fundar félagsmálanefndar lögð fram ásamt tillögu um hækkun á
grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar og reglum um úthlutun sérstakra íþrótta- og
tómstundastyrkja fyrir börn á tekjulágum heimilum skólaárið 2020-2021.
10. 2012038 - 83. fundur félagsmálanefndar

Fundargerð 83. fundar félagsmálanefndar lögð fram.
11. 2001001 - Vinnuhópur um sameiningu sveitarfélaga V-Skaft og Rang.
Fundargerðir 14., 15., 16. og 17. fundar Verkefnahóps Sveitarfélagsins Suðurland
lagðar fram.
12. 2012026 - 297. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands.
Fundargerð 297. fundar stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands lögð fram.
13. 2012027 - 298. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands
Fundargerð 298. fundar stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands lögð fram.
14. 2012028 - Aðalfundur Sorpstöðvar Suðurlands 2020
Fundargerð aðalfundar Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 30. október 2020, lögð fram.
15. 2012041 - Ársfundur UTU 2020
Fundargerð ársfunds UTU 2020 lögð fram ásamt ársskýrslu 2019 og ársreikningi
2019.
16. 2012025 - Fundargerð 80. fundar stjórnar UTU.
Fundargerð 80. fundar stjórnar UTU lögð fram.
17. 2012032 - Fundargerð 82. fundar stjórnar UTU.
Fundargerð 82. fundar stjórnar UTU ásamt kynningum Grímsnes- og Grafningshrepps
og Bláskógabyggðar.
18. 2012020 - 10. fundur stjórnar Skógarsafns, dags. 27. nóvember 2020.
Fundargerð 10. fundar stjórnar Skógasafns lögð fram ásamt rekstraráætlun fyrir árið
2021.
19. 2012042 - 11. fundur stjórnar Skógasafns
Fundargerð 11. fundar stjórnar Skógasafns lögð fram ásamt endurskoðari
rekstraráætlun 2021 ásamt greinargerð.
20. 2012021 - 90. fundur svæðisráðs vestursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs
Fundargerð 90. fundar svæðisráðs vestursvæðis VJÞ lögð fram.
21. 2012024 - Fundargerð aðalfundar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, dags. 30.
október 2020
Fundargerð aðalfundar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands lögð fram.
22. 2012004 - 208. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands.
Fundargerð 208. fundar Heilbrigðisnefndar Suðurlands lögð fram ásamt
Viðbragðsáætlun til að bæta loftgæði utandyra.
23. 2012023 - Fundargerð aðalfundar Bergrisans bs. dags. 25. nóvember 2020
Fundargerð aðalfundar Bergrisans bs. lögð fram.
24. 2012005 - 564. fundur stjórnar SASS
Fundargerð 564. fundar stjórnar SASS lögð fram.
25. 2012037 - Fundargerð aðalfundar SASS 2020.
Fundargerð aðalfundar SASS frá 29. - 30. október 2020 lögð fram.

26. 2012018 - Fundargerð aðalfundar Samtaka orkusveitarfélaga, dags. 5.
nóvember 2020
Fundargerð aðalfundar Samtaka orkusveitarfélaga lögð fram.
27. 2012015 - 891. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Fundargert 891. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga lögð fram.
28. 2012012 - 206. fundur skipulagsnefndar
Lögð fram fundargerð 206. fundar skipulagsnefndar ásamt afgreiðslum
byggingarfulltrúa 20 - 131.
29. 2012033 - 207. fundur skipulagsnefndar
Fundargerð 207. fundar skipulagsnefndar lögð fram ásamt afgreiðslum
byggingarfulltrúa frá 2. desember 2020, 20-132.
30. 2012013 - 4. fundur nefndar um Svæðisskipulag Suðurhálendis
Lögð fram fundargerð 4. fundar nefndar um Svæðisskipulag Suðurhálendis, ásamt
starfsreglum og minnisblaði um kostnaðarskiptingu. Skipa þarf tvo aðalmenn í
nefndina og tvo til vara.
31. 2012022 - Stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands
Lagt fram frumvarp umhverfisráðherra um stofnun hálendisþjóðgarðs, þingmál nr.
369. Einnig lögð fram tölvuskeyti frá Bláskógabyggð og Samtökum ferðaþjónustunnar
um sama málefni.
32. 2012001 - Tillaga að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026.
Lagt fram tölvuskeyti Skipulagsstofnunar þar sem kynnt er tillage að viðauka við
Landsskipulagsstefnu 2015-2026, ásamt tillögunni sjálfri.
33. 2012007 - Tillaga að breytingum á samþykkt um Heilbrigðiseftirlit Suðurlands.
Lögð fram tillage að breytingum á samþykkt um Heilbrigðiseftirlit Suðurlands ásamt
ábendingum Lex lögmanna.
34. 2012006 - Fundaráætlun hreppsnefndar Ásahrepps 2021
Lögð var fram fundaráætlun hreppsnefndar Ásahrepps fyrir árið 2021.
35. 2012002 - Stofnun miðlægs tækniteymis Sambands Íslenskra sveitarfélaga.
Lagt fram tölvuskeyti frá Stafrænu ráði á Suðurlandi ásamt tillögum um fjármögnun
sameiginlegra starfrænna verkefna.
36. 2012014 - Tölvuskeyti Skógræktarfélags Rangæinga vegna Ásabrekku.
Lagt fram tölvuskeyti Skógræktarfélags Rangæinga þar sem fram kemur fyrirspurn
um afstöðu til uppsetningar á leiktækjum við skógarreitinn í Ásabrekku.
37. 2012036 - Mótmæli vegna leiða til hagræðingar í rekstri Odda bs.
Lagt fram bréf ásamt undirskriftarlista 94 einstaklinga þar sem mótmælt er leiðum
stjórnar Odda bs. við hagræðingu í rekstri leikskóla Rangárþings ytra og Ásahrepps.
Skorað er á stjórn Odda bs. að draga þessa ákvörðun til baka og leitast eftir því að
skoða aðrar leiðir til hagræðingar í rekstri.
38. 2001001 - Vinnuhópur um sameiningu sveitarfélaga V-Skaft og Rang.
Lögð fram tillaga verkefnahóps Sveitarfélagsins Suðurland um að hefja formlegar

viðræður um sameiningu sveitarfélaganna í Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu.
39. 2012034 - Ákvörðun um endurgreiðslu vegna bæjarlýsingar, ljósastaurar.
Sveitarstjóri lagði fram yfirlit yfir kostnað við bæjarlýsingu, sem fengin var hjá RARIK
og Orkusölunni.
40. 2012030 - Samstarfssamningur við Íþróttafélagið Garp
Lögð fram drög að endurskoðuðum samstarfssamningi milli Íþróttafélagsins Garps og
Ásahrepps.
Einnig liggur fyrir að ákvarða árlegt framlag Ásahrepps vegan ársins 2020.
41. 2011029 - Beiðni Markaðsstofu Suðurlands um framlengingu á
samstarfssamningi
Vísað er til dagskrárliðar 7.4 á 34. fundi hreppsnefndar.
Dagný H. Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Suðurlands, kom inn á fund
hreppsnefndar undir þessum dagskrárlið. Hún kynnti starfsemi Markaðsstofunnar og
forsendur þess að hún Óskar eftir endurnýjun samstarfssamnings Ásahrepps og
Markaðsstofunnar.
42. 2012031 - Framlenging verksamnings vegna snjómoksturs á tengivegum og
heimreiðum
Lögð fram drög að samningi um framlengingu samnings við Þjótanda um snjómokstur
á tengivegum og heimreiðum, til 15. apríl 2021.
43. 2010012 - Þjónustusamningur við Hestamannafélagið Geysi
Beiðni Hestamannafélagsins Geysis um endurnýjun þjónustusamnings við Ásahrepp
sem lýkur um næstu áramót. Lögð fram drög að endurskoðuðum þjónustusamningi.
44. 2011036 - Fjárhagsáætlun Ásahrepps 2021 - 2024
Fjárhagsáætlun sveitarsjóðs Ásahrepps 2021 - 2024 lögð fram til lokaumræðu og
afgreiðslu

12.12.2020
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri.

