
 

Tillögur  að fastanefndum ásamt erindisbréfum fyrir kjörtímabilið 2018 - 2022 

Hafnarnefnd   
3 fulltrúar - hlutverk hafnarnefndar er:   

 Hafnarnefnd er ráðgefandi fyrir sveitarstjórn um hafnarmál. 
  Nefndin hefur umsjón með hafnarmannvirkjum og öðrum byggingum í eigu sveitarfélagsins innan  

skilgreinds hafnarsvæðis samvæmt aðalskipulagi. 
 Hafnarnefnd gerir tillögur til sveitarstjórnar um úrbætur og frekari uppbyggingu á hafnarsvæðinu. 
 Hafnarnefnd skal hafa samráð við hafnarvörð og getur kallað hann til fundar þegar ástæða þykir til. 
 Að vinna að þeim verkefnum öðrum, sem sveitarstjórn felur nefndinni. 
 Sveitarstjóri er hafnarstjóri  

 
Fræðslu- og tómstundanefnd  
5 fulltrúar – hlutverk nefndarinnar er:  

       Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar í fræðslumálum 

       Að gera tillögur til sveitarstjórnar um markmið í fræðslustarfi á vegum sveitarfélagsins 

       Að vera umsagnaraðili til sveitarstjórnar um ráðningar forstöðumanna 

       Að sinna lögbundnum verkefnum Fræðslunefnda eins og þau eru skilgreind í lögum þar um hverju sinni 

       Að hafa eftirlit með því að ákvæði laga á verksviði nefndarinnar séu haldin 

       Að gera tillögur til sveitarstjórnar um gjaldtöku vegna gjaldskyldrar starfsemi sem heyrir undir nefndina 

       Að gera tillögur um úrbætur í fræðslustarfi og aðbúnaði til skólahalds 

       Að endurskoða skólastefnu til fjögurra ára fyrir sveitarfélagið 

       Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar vegna dreifnáms í sveitarfélaginu 

       Er sveitarstjórn  til ráðgjafar og gerir tillögur til sveitarstjórnar um stefnu, markmið og úrbætur í  íþrótta- 
og tómstundastarfi fyrir alla aldurshópa. 

       Undir starfsvið nefndarinnar falla einnig vinnuskóli og félagsmiðstöðvar. 

       Nefndin marki stefnu um starfsemi félagsmiðstöðvar og vinnuskóla.  

       Nefndin kalli eftir á hverju hausti skipulagi frá starfsmanni félagsmiðstöðvarinnar  

       Að fara með jafnréttismál  

       Að vinna að þeim verkefnum öðrum, sem sveitarstjórn 

 

Skipulags- framkvæmda- og umhverfisnefnd   
5  fulltrúar - hlutverk nefndarinnar er: 

 Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar í skipulags- framkvæmda og umhverfismálum 

 Nefndin skal hafa eftirlit með því að hvarvetna í umdæmi hennar sé byggt í samræmi við gildandi skipulag, 
lagaákvæði og reglugerðir um skipulagsmál.  

 Leggja skal sérstaka áherslu á deiliskipulagsgerð við miðsvæði Djúpavogs og á Teigarhorni á kjörtímabilinu. 

 Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar í samgöngu- og fjarskiptamálum.  

 Nefndin fer með málefni veitna í sveitarfélaginu.   

 Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar er varðar stærri framkvæmdir og viðhaldsverkefni á mannvirkjum í eigu 
sveitarfélagsins, að undanskyldum hafnarmannvirkjum.   

 Nefndin hafi samráð við menningarmálanefnd um ráðgjöf til sveitarstjórnar er varðar húsverndarverkefni.  

 Nefndin fer með náttúruverndarmál í sveitarfélaginu.  
 Að vinna að þeim verkefnum öðrum, sem sveitarstjórn felur nefndinni.  

 

 
 
 

 



 

 

Atvinnu- og menningarmálanefnd 
5 fulltrúar - hlutverk nefndarinnar er: 

 Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar um atvinnu- og menningarmál. 
 Að vinna að eflingu ferðaþjónustu og annast kynningu á Djúpavogshreppi sem ferðamannastað og 

byggðarlags með menningarhefð og blómlegt menningarstarf 
 Að stuðla að útgáfu bæklinga og kynningarefnis um sveitarfélagið og innviði þess.  
 Að fara með hlutverk bókasafnsnefndar og fylgjast með framkvæmd laga um almenningsbókasöfn og 

annarra laga og reglugerða er undir starfssvið nefndarinnar falla.  
 Að hafa umsjón með safnamálum í sveitarfélaginu. 
 Að stuðla að fjölbreyttu menningarlífi s.s. fyrirlestrum, leiksýningum, listsýningum, tónleikum og o.fl. 
 Að hafa umsjón með opinberum listaverkum og minnisvörðum í byggðarlaginu auk málefna 

fornleifarannsókna og húsaverndar.  
 Stuðla að menningarþátttöku fólks sem er af erlendu bergi brotið 
 Að styðja við þá starfsemi sem þegar er á svæðinu og leita nýrra atvinnutækifæra. 
 Að markaðsetja sveitarfélagið með fjölbreytta atvinnustarfsemi í huga og stuðla að frekari eflingu 

vöruþróunar á svæðinu.  
 Að nýta hugmyndafræði og tækifæri Cittaslowhreyfingarinnar til atvinnuuppbyggingar. 
 Að efna til kynninga og funda um atvinnumál og tækifæri fyrir einstaklinga og fyrirtæki á svæðinu m.a.  með 

áherslu á frekari nýtingu á svæðisbundnu hráefni. 
 Að vera í tengslum og nýta þær stoðstofnanir sem styðja við uppbyggingu nýrra atvinnutækifæra, m.a. 

Austurbrú, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Matís og fl. 
 Vinna að betra síma og netsambandi auk lagningar ljósnets. 
 Að gera tillögur til sveitarstjórnar um skipulag refa- og minkaveiða meðan þessir málaflokkar falla undir 

verksvið sveitarstjórna. 
 Að gera tillögur til sveitarstjórnar um fyrirkomulag fjallskila í sveitarfélaginu, þ.m.t. uppbyggingu rétta 
 Að gera tillögur um öryggismál varðandi lausagöngu búfjár, t.d. frágang fjárheldra girðinga 
 Að gera tillögur til sveitarstjórnar um endurbætur á vegakerfi í sveitum, t.d. um ráðstöfun á safnvegafé 
 Að gæta hagsmuna íbúa í dreifbýlli hlutum sveitarfélagsins í atvinnumálum o.fl. og koma með tillögur til 

sveitarstjórnar til úrbóta ef nefndin telur þörf á. 
 Að beita sér fyrir  lagningu  þriggja fasa rafmagns í dreifbýli. 
 Að vinna að þeim verkefnum öðrum, sem sveitarstjórn felur nefndinni. 

  

Byggingartengd málefni   
 
Byggingartengd málefni í Djúpavogshreppi heyra beint undir sveitarstjórn sem staðfestir mál eftir atvikum 
samkvæmt tillögum byggingarfulltrúa.  

Hlutverk byggingarfulltrúa  og verkferlar 

 Byggingarfulltrúi vinnur að byggingarleyfisskyldum málum og leggur fyrir sveitarstjórn.  

  Byggingarfulltrúi leiðbeinir framkvæmdaaðilum um allan frágang á leyfisumsóknum m.a. 
byggingarleyfisumsóknum og framkvæmdaleyfum. 

  Byggingarfulltrúi leggur byggingarleyfisskyldar umsóknir fyrir sveitarstjórn til staðfestingar enda standist 
þær ákvæði    byggingareglugerða. Þar skal farið eftir byggingar-reglugerð nr. 112/2012.  

 Byggingarfulltrúi gefur skýrslu um byggingartengd mál í sveitarfélaginu kalli sveitarstjórn eftir því.  

  Þarfnist byggingartengd mál í sveitarfélaginu sértækrar skoðunar að mati byggingarfulltrúa skal hann 
leggja málið fyrir sveitarstjórn.   

  Byggingarfulltrúi skal ætíð tryggja að allar framkvæmdir séu unnar í samræmi við gildandi skipulag í 
sveitarfélaginu.  

  Komi upp byggingartengd mál hjá byggingarfulltrúa sem samræmast ekki að gildandi Aðalskipulagi skal 
þeim málum vísað til skipulagsnefndar sveitarfélagsins til úrvinnslu. 

  Komið verði á skilvirku verkferli á milli skrifstofu Djúpavogshrepps og byggingarfulltrúa er varðar 
byggingartengd málefni og nýta m.a. netsamskipti eins og hægt er að koma við varðandi úrvinnslu mála.  


