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SAMÞYKKT
um breytingu á samþykkt um stjórn Vopnafjarðarhrepps nr. 420/2014.
1. gr.
1. mgr. 7. gr. samþykktarinnar hljóðar svo:
Á fyrsta fundi kýs hreppsnefnd oddvita og 1. og 2. varaoddvita til eins árs. Kosning skal fara
fram eigi síðar en 30. júní ár hvert.
2. gr.
Aftan við 9. gr. samþykktarinnar bætist eftirfarandi: Heimilt er að senda gögn rafrænt sé þess
óskað.
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3. gr.
38. gr. samþykktarinnar hljóðar svo:
Hreppsnefnd kýs í eftirtaldar nefndir, ráð og stjórnir til fjögurra ára á fyrsta eða öðrum
fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum:
Atvinnumála- og ferðamálanefnd. Fimm aðalmenn og þrír til vara. Nefndin skal vera hreppsnefnd til ráðuneytis í atvinnumálum.
Félagsmála- og barnaverndarnefnd. Sveitarstjórn kýs einn fulltrúa í sameiginlega félags- og
barnaverndarnefnd samkvæmt samningi um sameiginlega nefnd nágrannasveitarfélaganna
Fljótsdalshrepps, Borgarfjarðarhrepps, Fljótsdalshéraðs og Vopnafjarðarhrepps. Kosning þessi
er skv. 5. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og III. kafla barnaverndarlaga nr.
80/2002.
Hafnarstjórn. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 13. gr. hafnalaga nr. 61/2003.
Velferðarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fjallar um húsnæðismál skv. 6.
gr. laga um húsnæðismál nr. 44/1998. Einnig fer nefndin með málefni er varða jafnréttis- og
ferlimál og jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla skv. 12. gr. laga nr. 10/2008. Auk
verkefna, sem velferðarnefnd hefur með höndum skv. samþykkt þessari, getur hreppsnefnd falið
henni ýmis verkefni með erindisbréfum. Kalla skal eftir tilnefningu Sjálfsbjargar á
áheyrnarfulltrúa þegar fjallað er um málefni er varða ferlimál.
Kjörstjórn. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 14. gr. laga um kosningar til sveitarstjórna
nr. 5/1998 og 15. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000.
Landbúnaðarnefnd. Sjö aðalmenn og þrír til vara. Nefndin fjallar um landbúnaðarmál, ákveður
fjallskil og sér um varnir gegn riðu o.þ.h.
Skipulags- og umhverfisnefnd. Sjö aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 og 7. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Nefndin fer einnig með málefni vatnsveitu
skv. 2. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004, umferðarnefndar sbr. heimild í 2. mgr.
116. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, og náttúruverndarnefndar samkvæmt lögum um náttúruvernd
nr. 44/1999.
Fræðslunefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 6. gr. laga nr. 91/2008 um
grunnskóla, 4. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 og 2. gr. laga um fjárhagslegan stuðning við
tónlistarskóla. Ennfremur skv. bókasafnalögum nr. 150/2012.
Þjónustuhópur aldraðra. Fimm aðalmenn og þrír til vara til vara skv. 7. gr. laga um málefni
aldraðra nr. 125/1999.
Æskulýðs- og íþróttamálanefnd. Fimm aðalmenn og þrír til vara. Nefndin sinnir faglegu starfi
þeirra málaflokka sem hreppsnefnd hefur með erindisbréfi falið henni að sjá um.
Menningarmálanefnd. Fimm aðalmenn og fimm til vara. Nefndin skal vera sveitarstjórn til
ráðgjafar í menningarmálum.

B. Fulltrúar kjörnir til 4 ára í sameiginlegar fastanefndir og sameiginlegir fulltrúar með
öðrum sveitarfélögum í fastanefndum, kjörnir eftir samkomulag um tilnefningu. Kosning
fer fram á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum.
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1. Almannavarnarnefnd Múlaþings. Einn aðalmaður og annar til vara samkvæmt samþykktum um
nefndina, sbr. og 9. gr. laga um almannavarnir nr. 82/2008.
2. Brunavarnir á Austurlandi. Einn fulltrúi og varafulltrúi í samstarfsstjórn Fljótsdalshrepps,
Fljótsdalshéraðs, Vopnafjarðarhrepps, Borgarfjarðarhrepps, Seyðisfjarðarkaupsstaðar og Djúpavogshrepps um slökkvilið og brunavarnir, samkvæmt samþykktum þar að lútandi sbr. 14. gr.
laga um brunavarnir nr. 75/2000.
3. Heilbrigðisnefnd. Sveitarstjórnir á Austurlandi kjósa sameiginlega fimm aðalmenn og jafnmarga til vara í nefndina skv. 11. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með
síðari breytingum.
C. Kosningar og tilnefningar í félög, stjórnir og ráð. Kjörnir til eins árs, að jafnaði á fundi í júní
hvert ár.
1. Samband sveitarfélaga á Austurlandi (SSA). Fulltrúar og varafulltrúar á aðalfund SSA samkvæmt samþykktum þar að lútandi.
2. Skólaskrifstofa Austurlands. Einn fulltrúi og annar til vara á aðalfund Skólaskrifstofu Austurlands samkvæmt samþykktum þar að lútandi.
3. Heilbrigðiseftirlit Austurlands. Fulltrúi og varafulltrúi á aðalfund samkvæmt samþykktum
byggðasamlagsins.
4. Menningarráð Austurlands. Fulltrúi og varafulltrúi á aðalfund samkvæmt samþykktum Menningarráðs Austurlands.
5. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einn fulltrúi á Landsþing Sambands íslenskra
sveitarfélaga og varamaður.
D. Verkefnabundnar nefndir.
Hreppsnefnd getur skipað nefndir til að vinna að afmörkuðum verkefnum. Umboð slíkra nefnda
fellur sjálfkrafa niður við lok kjörtímabils hreppsnefndar eða fyrr ef verki nefndarinnar er lokið.
Hreppsnefnd getur afturkallað umboð slíkrar nefndar hvenær sem er.
Hreppsnefnd útbýr erindisbréf fyrir nefndirnar þar sem hlutverk og staða þeirra er skilgreind.
4. gr.
Gildistaka.
Samþykkt þessi sem hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps hefur sett skv. ákvæðum 9. og 18. gr.
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi.
Innanríkisráðuneytinu, 16. júlí 2014.
F. h. r.
Hermann Sæmundsson.
Stefanía Traustadóttir.
__________
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