Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar
Fundargerð 459. fundar

Ár 2014, miðvikudaginn 15. október kl: 17:00 kom bæjarstjórn Hveragerðisbæjar saman til
fundar á skrifstofu bæjarins Sunnumörk 2, Hveragerði.
Fundinn sátu Ninna Sif Svavarsdóttir, Unnur Þormóðsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir, Þórhallur
Einisson í forföllum Eyþórs H. Ólafssonar, Njörður Sigurðsson, Viktoría Sif Kristinsdóttir og
Garðar Rúnar Árnason.
Ennfremur sat fundinn Helga Kristjánsdóttir, skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð í tölvu.
Varaforseti bæjarstjórnar, Ninna Sif Svavarsdóttir, setti fund og stjórnaði.
Leitaði hún eftir athugasemdum við fundarboð en engar komu fram.
Dagskrá:
1. Fundagerðir.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Bæjarráðs frá 18. september 2014.
Bæjarráðs frá 2. október 2014.
Skipulags- og mannvirkjanefndar frá 16. september 2014.
Menningar-, íþrótta- og frístundanefndar frá 7. október 2014.
Umhverfisnefndar frá 1. október 2014.
Fasteignafélags Hveragerðis frá 19. september 2014.

2. Kosning í nefndir, ráð og stjórnir.
3. Drög að samþykktum fyrir byggðasamlag vegna málefna fatlaðra á
Suðurlandi frá 29. september 2014.
4. Tillaga frá bæjarfulltrúum Samfylkingarinnar og óháðra um
hagsmunaskráningu kjörinna fulltrúa.
5. Fundargerðir til kynningar:
5.1. Bæjarstjórnar frá 11. september 2014.

Hér var gengið til dagskrár.

1. Fundagerðir;
1.1.

Bæjarráðs frá 18. september 2014.
Eftirtaldir tóku til máls: Ninna Sif Svavarsdóttir og Viktoría Sif Kristinsdóttir.
Liður 2.1 „Minnisblað frá bæjarstjórum Hveragerðisbæjar og Sveitarfélagsins
Ölfuss v/ leikskólamála“ afgreiddur sérstaklega.
Samþykktur með 6 atkvæðum, Unnur Þormóðsdóttir sat hjá.
Liður 3.1. „Umsögn skólaþjónustu v/ beiðni til bæjarráðs um aukið stöðugildi
við leikskólann Óskaland“ afgreiddur sérstaklega.
Samþykktur samhljóða.
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Liður 3.3. „Umsókn um skólavist í grunnskóla utan lögheimilissveitarfélags“
afgreiddur sérstaklega.
Samþykktur samhljóða.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.
1.2.

Bæjarráðs frá 2. október 2014.
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir.
Liður 1.3. „bréf frá Sýslumanninum á Selfossi“ afgreiddur sérstaklega.
Samþykktur samhljóða.
Liður 2.1 „Samningur við Landferðir um akstur skólabarna í Hamarshöll“
afgreiddur sérstaklega.
Samþykktur samhljóða.
Liður 2.2. „Samkomulag við Dvalar- og hjúkrunarheimilið Ás v/ reksturs
dagdvalar fyrir aldraða“ afgreiddur sérstaklega.
Samþykktur samhljóða.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.

1.3.

Skipulags- og mannvirkjanefndar frá 16. september 2014.
Eftirtaldir tóku til máls: Ninna Sif Svavarsdóttir, Njörður Sigurðsson, Aldís
Hafsteinsdóttir og Garðar Rúnar Árnason.
Liður 1 „Skipulag miðbæjar Hveragerðis, reitur II, lýsing á deiliskipulagi“
afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir að lýsingin verði unnin frekar í samræmi við fundargerð.
Bæjarstjórn samþykkir einnig að Landformi ehf verði falið að gera
nauðsynlegar breytingar á aðalskipulagi svæðisins.
Liður 2 „Tillaga að deiliskipulagi Árhólmasvæðis, athugasemdir sem borist
hafa“ afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir tillöguna með þeim breytingum sem gerðar hafa verið.
Bæjarstjórn samþykkir þau svör við athugasemdum sem koma fram í
fundargerðinni.
Liður 3 „Tillaga að deiliskipulagi lystigarðsins á Fossflöt við Reykjafoss,
athugasemdir sem borist hafa“ afgreiddur sérstaklega.
Kl. 17:20 var gert fundarhlé.
Kl. 17:25 hélt fundur áfram.
Meirihluti bæjarstjórnar samþykkir deiliskipulagstillöguna eins og hún var
auglýst og samþykkir þau svör við athugasemdum sem fram koma í
fundargerðinni. Fulltrúar B og S lista sitja hjá.
Liður 5 „Endurskoðun á aðalskipulagi Hveragerðis 2005-2014 m.s.br.“.
afgreiddur sérstaklega.
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Bæjarstjórn samþykkir að fela formanni skipulags- og mannvirkjanefndar ásamt
skipulags- og byggingarfulltrúa að undirbúa og leggja tillögu fyrir fund
skipulags- og mannvirkjanefndar.
Liður 6 „Athafnasvæði sunnan Suðurlandsvegar, deiliskipulag – vinnudrög“
afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir að Landformi ehf. verði falið að gera lýsingu á
deiliskipulaginu í samræmi við 1. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Liður 7 „Borgarhraun 21, umsögn um veitingu starfsleyfis“ afgreiddur
sérstaklega. Bæjarstjórn samþykkir starfsleyfið.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.
1.4.

Menningar- íþrótta- og frístundanefndar frá 7. október 2014.
Eftirtaldir tóku til máls: Ninna Sif Svavarsdóttir, Njörður Sigurðsson og Garðar
Rúnar Árnason.
Liður 1 „Reglugerð afreks- og styrktarsjóðs endurskoðun“ afgreiddur
sérstaklega.
Með fundargerðinni fylgdi ný reglugerð og var hún samþykkt samhljóða.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.

1.5.

Umhverfisnefndar frá 1. október 2014.
Eftirtaldir tóku til máls: Unnur Þormóðsdóttir og Viktoría Sif Kristinsdóttir.
Liður 3 „Auglýsingaskilti“ afgreiddur sérstaklega.
Bæjarstjórn samþykkir að fela formanni umhverfisnefndar, formanni skipulagsog mannvirkjanefndar og bæjarstjóra að móta reglur um skilti og
götuauglýsingar í Hveragerðisbæ. Reglurnar verði lagðar fyrir bæjarstjórn eigi
síðar en í desember 2014.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.

1.6.

Fasteignafélags Hveragerðis frá 19. september 2014.
Eftirtaldir tóku til máls: Njörður Sigurðsson, Aldís Hafsteinsdóttir og Ninna Sif
Svavarsdóttir.
Liður 3 „Hækkun nets í salnum“ afgreiddur sérstaklega.
Samþykktur samhljóða.
Liður 4 „Hulsur utan um vírafestingar“ afgreiddur sérstaklega.
Samþykktur samhljóða.
Liður 5 „Lýsing og hlið“ afgreiddur sérstaklega.
Samþykktur samhljóða.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.
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2. Kosning í nefndir, ráð og stjórnir.
Lagt fram bréf frá Sveitarfélaginu Ölfus frá 13. október þar sem tilkynnt er að fulltrúar
Ölfuss í fræðslunefnd Hveragerðis eru Dagbjört Helga Guðmundsdóttir og Vilhjálmur
Baldur Guðmundsson og varamenn eru Charlotte Clausen og Ida Lön.
Eftirtaldir tóku til máls: Ninna Sif Svavarsdóttir og Aldís Hafsteinsdóttir.
Bæjarstjórn samþykkir þá breytingu að varaformaður í fræðslunefnd verði Dagbjört
Helga Guðmundsdóttir í stað Birkis Sveinssonar.
3. Drög að samþykktum fyrir byggðasamlag vegna málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi
frá 29. september 2014.
Lögð fram drög að samþykktum fyrir byggðasamlag vegna málefna fatlaðs fólks á
Suðurlandi.
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir.
Bæjarstjórn samþykkir stofnun byggðasamlagsins um málefni fatlaðs fólks á
Suðurlandi og felur bæjarstjóra að skrifa undir nauðsynleg skjöl vegna stofnunar
byggðasamlagsins.
4. Tillaga frá bæjarfulltrúum Samfylkingarinnar og óháðra um hagsmunaskráningu
kjörinna fulltrúa.
Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar og óháðra leggja til að settar verði reglur um
skráningu hagsmuna kjörinna fulltrúa hjá Hveragerðisbæ. Lagt er til að skipaður verði
starfshópur úr hópi bæjarfulltrúa til að vinna tillögu að reglunum og birtingu
hagsmunaskráningar á vef Hveragerðisbæjar. Starfshópurinn skili tillögum í byrjun nýs
árs og í framhaldinu verði skráning á hagsmunum kjörinna fulltrúa birt á vef bæjarins.
Njörður Sigurðsson
Viktoría Sif Kristinsdóttir
Greinargerð
Skráning á hagsmunum kjörinna fulltrúa hjá Hveragerðisbæ er eðlilegt skref í að opna
stjórnsýsluna enn frekar og auka traust á störfum kjörinna fulltrúa. Sem dæmi má nefna
að Alþingi og Reykjavíkurborg hafa sett slíkar reglur. Alþingi setti reglur um skráningu
fjárhagslegra hagsmuna alþingismanna og trúnaðarstarfa utan þings árið 2009 og er
skráning á hagsmunum þingmanna aðgengileg á vef Alþingis. Reykjavíkurborg hefur
jafnframt sett sér slíkar reglur fyrir borgarfulltrúa og eru upplýsingarnar aðgengilegar á
vef borgarinnar. Reglurnar innihalda m.a. upplýsingar um eignarhald í fyrirtækjum og
setu í stjórnum félaga og fyrirtækja.
Eftirtaldir tóku til máls: Njörður Sigurðsson.
Tillagan samþykkt.
Formanni bæjarráðs, forseta bæjarstjórnar og oddvita
minnihlutans, falið að móta tillögu um málið.
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5. Fundagerðir til kynningar;
5.1.
Bæjarstjórnar frá 11. september 2014.

Fundargerðin upp lesin og samþykkt samhljóða.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:05

Ninna Sif Svavarsdóttir, (sign)

Njörður Sigurðsson, (sign)

Unnur Þormóðsdóttir, (sign)

Viktoría Sif Kristinsdóttir, (sign)

Aldís Hafsteinsdóttir, (sign)

Garðar Rúnar Árnason, (sign)

Þórhallur Einisson, (sign)

Helga Kristjánsdóttir, (sign)
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