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Starfs- og Fjárhagsáætlun 2015
Inngangur
Heilbrigðismál eru lögbundin hlutverk sveitafélaga, þeim er hinsvegar heimilt að útvista
einstökum verkefnum en hafa þá eftirlit og yfirumsjón með framkvæmd verkefnanna. Á
síðustu árum hefur verið unnið að því að koma málum sem heyra undir þennan málaflokk í
fastar skorður með útboðum og föstum samningum. Þar af leiðir að lítið svigrúm er til
breytinga á einstökum liðum og hækkanir fylgja verðlagi. Undir málaflokkinn heilbrigðismál
eru heilbrigðiseftirlit, sorpmál, meindýravarnir og eftirlit með hunda og kattahaldi.
Heilbrigðiseftirlit
Við opnun ganganna milli bæjarkjarna var tekin sú ákvörðun að sameina heilbrigðiseftirlit
undir ein hatt. Áður var fyrirkomulagið þannig að Heilbrigðiseftirlit norðurlands eystra (HNE)
sá um eftirlit í Ólafsfirði en Heilbrigðiseftirlit norðurlands vestra (HNV)um Siglufjörð.
HNV bauð Fjallabyggð það að taka yfir eftirlit með Ólafsfirði og lagði til að kannað yrði sá
möguleiki að stofna hlutastarf í heilbrigðiseftirliti með aðsetur í Fjallabyggð, viðkomandi sæi
þá um afmörkuð verkefni á starfsvæði HNV. Bæjarráð samþykkti tilhögunina 2011 og sinnti
umhverfisfulltrúi verkefninu fram að vori 2013 en þá var staða umhverfisfulltrúa lögð niður.
Frá þeim tíma hefur því eftirlitið verið í höndum HNV.
Sorpmál
Sorphirða og rekstur gámasvæða var boðið út 2013 og í kjölfarið samið við Íslenska
Gámafélagið ehf. (ÍG) sem þjónustuaðila vegna sorphirðu 2013 - 2016 fyrir sveitafélagið. ÍG sér
um sorphirðu frá heimilum og stofnunum bæjarins. Fyrirtæki og aðrar stofnanir sjái um förgun
á sínu sorpi í staðin greiða þau ekki sorphirðugjöld til sveitafélagsins.
Samningur við ÍG er þrískiptur, þ.e. rekstur gámasvæða, sorphreinsun og sorpurðun /
endurvinnsla. Samningurinn er til þriggja ára með möguleika á framlengingu um eitt ár tvisvar
sinnum. Sorp er flokkað í þrjár tunnur, lífrænt í brúna, endurvinnanlegt í græna og almennt
sorp til urðunar í gráa. Góður árangur hefur náðst í flokkun og urðar bæjarfélagið nú ca. 50%
af heildarmagni heimilissorps og sparar því um það bil 3.500.000 á ári vegna minni urðunar.
Meindýraeyðing
Í september 2011 var samið við Meindýravarnir Eyjafjarðar ehf. um rottueyðingu í Fjallabyggð.
Búið er að kortleggja Siglufjörð og er nú vel haldið utan um alla meindýraeyðingu í bænum og
unnið markvisst að útrýmingu. Ekkert hefur þurft að eitra á Ólafsfirði þar sem búið er að
útrýma rottum þar. Í báðum bæjum hefur vargfugli verið haldið niðri við hafnir.
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Eftirlit með hunda og kattahaldi
Hunda og kattahald er í höndum tæknideildar. Hundaleyfi í byrjun árs 2015 eru 71 á Siglufirði
og 73 á Ólafsfirði. Kattaleyfi í byrjun árs 2015 eru 11 á Siglufirði og 6 á Ólafsfirði. Árlega kemur
dýralæknir í báða bæjarkjarna og sér um hunda og kattahreinsun.
Fjárhagsáætlun
Hér á eftir fer tillaga að fjárhagsáætlun fyrir Hreinlætismál Fjallabyggðar.
Heilbrigðiseftirlit
Sorphreinsigjald
Gámasvæði
Sorphreinsun
Sorpurðun/endurvinnsla
Meindýraeyðing
Hunda og kattahald
Samtölur málaflokks

5.248.000
-36.084.000
9.116.000
27.239.000
14.973.000
770.000
221.000
21.483.000

Í þessari tillögu er gert ráð fyrir hækkun framlags til hreinlætismála milli ára um 350.000,-

Deildarstjóri tæknideildar
Ármann Viðar Sigurðsson
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