
 

31. FUNDUR Í BÆJARSTJÓRN BLÖNDUÓSBÆJAR 
 
Dagsetning: 19. mars 2013, kl. 17:00 
 
 
Bæjarstjórn Blönduósbæjar kom saman til 31. fundar þriðjudaginn 19. mars 2013 kl. 17:00 að 
Hnjúkabyggð 33. Forseti bæjarstjórnar, Ágúst Þór Bragason, setti fundinn og stjórnaði honum. 
Fundarritari var Auðunn Sigurðsson. Undirritaðir sátu fundinn. 
 
Dagskrá: 
 
1. Ársreikningur Blönduósbæjar 2012 – fyrri umræða 
2. Bréf frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga dags. 21. janúar 2013  
3. Siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Blönduósbæ 
4. Fundargerðir: 

a. Bæjarráð frá 21. febrúar 2013 
b. Skipulags-, byggingar- og veitunefndar frá 19. febrúar 2013 

 
5. Skýrsla bæjarstjóra 

 
 
Afgreiðslur: 
 
1. Ársreikningur Blönduósbæjar 2012 – fyrri umræða 

 
Ársreikningur Blönduósbæjar 2012 tekinn til fyrri umræðu. Forseti bauð velkomin á fundinn 
Þorstein G. Þorsteinsson, frá KPMG, endurskoðanda bæjarins og Valgerði Hilmarsdóttur, 
fjármálastjóra bæjarins. Þorsteinn fór yfir og útskýrði helstu liði ársreikningsins. Helstu tölur 
úr ársreikningi eru þessar: Bókuð útgjöld eru 601,0 millj.kr fyrir afskriftir en fjárhagsáætlun 
ársins gerir ráð fyrir útgjöldum upp á 585,4 millj.kr. Bókaðar tekjur eru 678,6 millj.kr en 
fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir tekjum upp á 678,5 millj.kr. Niðurstaða úr rekstri er 77,5 
millj.kr tekjur umfram gjöld en fjárhagsáætlun án afskrifta og fjármagnsliða gerir ráð fyrir að 
75,0 millj.kr tekjum umfram útgjöld. 

 

Rekstrarniðurstaða ársins 2012 fyrir A og B hluta er neikvæð upp á 43,5 millj.kr að teknu 
tilliti til afskrifta og fjármagnsliða, en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að rekstarniðurstaðan yrði 
neikvæð upp á 41,0 millj.kr. 

 

Almennar umræður og fyrirspurning urðu um reikninginn. Að því loknu var samþykkt að 
vísa ársreikningi Blönduósbæjar 2012 til síðari umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar.  

 

 

 

 



 

2. Bréf frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga dags. 21. janúar 2013 

 

Bréfið er lagt fram til kynningar. Umræður urðu nokkrar um málið. Þorsteinn fór yfir áætluna 
sem send var til Eftirlitsnefndarinnar. Í bréfinu kemur fram að það er skoðun 
Eftirlitsnefndarinnar að nauðsynlegt sé að áætla þróun verðlags við gerð fjárhagsáætlunar. 
Áætlunin sem send verður Eftirlitsnefndinni var að loknum umræðum borin undir atkvæði 
og var það samþykkt með 6 atkvæðum en einn sat hjá. 

 

Hér yfirgáfu gestir fundinn. 

 

 

3. Siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Blönduósbæ 

 

Tillaga að Siðareglum kjörinna fulltrúa hjá Blönduósbæ lögð fram til fyrri umræðu. 
Siðareglur eru safn leiðbeininga um góða framkvæmd og veita leiðsögn um hvernig 
bregðast skuli við þegar siðferðileg álitamál koma upp í starfi.  

 

Að því loknum var samþykkt með 7 atkvæðum að vísa tillögunni til síðari umræðu á næsta 
fundi bæjarstjórnar. 

 
 
 

4. Fundargerðir: 
 
a. Bæjarráð frá 21. febrúar 2013 

Fundargerðin er í 10 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Nokkrar umræður urðu 
um fundargerðina. Að því loknu var fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 
með 7 atkvæðum. 
 
b.  Skipulags-, byggingar- og veitunefnd frá 19. febrúar 2013 
Fundargerðin er í 5 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Nokkrar umræður urðu 
um fundargerðina. Að því loknu var fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða 
með 7 atkvæðum. 
 

 
 

5. Skýrsla bæjarstjóra 
 
Bæjarstjóri flutti skýrslu sína. Bæjarstjóri fjallaði um tillögu að Siðareglum kjörinna fulltrúa 
hjá Blönduósbæ, dreifnám í A-Hún., framkvæmdir við Hnitbjörg, heimsókn bæjarfulltrúa til 
Skagastrandar og erindi bæjarstjóra á ársþingi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands um 
framleiðslu á biodísel úr dýrafitu.  
 
Skýrslan verður birt á heimasíðu Blönduósbæjar. 



 

 
 
Fundargerðin lesin upp og samþykkt. Fundi slitið kl. 18:35. 
 

 
Ágúst Þór Bragason, forseti (sign.)  Auðunn Sigurðsson, ritari (sign.) 
Zophonías Ari Lárusson (sign.) 
Heiðrún Bjarkadóttir (sign.) 
Anna Margret Sigurðardóttir (sign.) 
Oddný María Gunnarsdóttir (sign.) 
Þórdís Hauksdóttir (sign.) 
Hörður Ríkharðsson (sign.) 
Arnar Þór Sævarsson (sign.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


