Bæjarstjórn Blönduósbæjar
50. FUNDUR – 25. maí 2010
Bæjarstjórn Blönduósbæjar kom saman til 50. fundar þriðjudaginn 25. maí 2010 kl. 17:00 að
Hótel Blönduósi. Forseti bæjarstjórnar, Valgarður Hilmarsson setti fundinn og stjórnaði
honum. Fundarritari var Stefanía A. Garðarsóttir. Undirritaðir sátu fundinn.
Fjarverandi bæjarfulltrúi:
Héðinn Sigurðsson sem er í fæðingarorlofi. Í hans stað er mættur Þórður Pálsson.
Dagskrá:

1.
2.

Ársreikningur 2009 – fyrri umræða
Fundargerðir:
a)
Bæjarráð frá 9. apríl 2010
b)
Bæjarráð frá 27. apríl 2010
c)
Bæjarráð frá 11. maí 2010
d)
Fræðslunefnd frá 17. maí 2010
e)
Sundlaugarhópur frá 7. apríl 2010
f)
Sundlaugarhópur frá 19. apríl 2010
g)
Sundlaugarhópur frá 29. apríl 2010
h)
Sundlaugarhópur frá 10. maí 2010
i)
Sundlaugarhópur frá 20. maí 2010
j)
Skipulags-, byggingar- og veitunefnd frá 18. maí 2010
k)
Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra frá 4. mars 2010
l)
Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra frá 27. apríl 2010
m)
Byggðasamlag um menningu og atvinnumál frá 17. mars 2010
n)
Byggðasamlag um menningu og atvinnumál frá 13. apríl 2010
o)
Byggðasamlag um Tónlistarskóla A-Hún frá 4. maí 2010
p)
Brunavarnir A-Hún frá 25. janúar 2010
q)
Brunavarnir A-Hún frá 11. febrúar 2010
r)
Brunavarnir A-Hún frá 15. mars 2010
s)
Brunavarnir A-Hún frá 6. apríl 2010
t)
Brunavarnir A-Hún frá 4. maí 2010

3.

Skipulagsmál - Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010-2030

4.

Erindi frá USAH dags. 21. maí 2010

5.

Lántaka

6.

Kjörskrá Blönduósbæjar fyrir sveitarstjórnarkosningar 2010

Afgreiðslur:
Forseti bæjarstjórnar óskaði eftir að taka upp liðinn önnur mál.
Og var það samþykkt.
1. Ársreikningur 2009 – fyrri umræða

Forseti bauð velkomin til fundarins Þorstein G. Þorsteinsson frá KPMG
endurskoðanda bæjarins og Valgerði Hilmarsdóttur fjármálastjóra bæjarins.
Þorsteinn fór yfir og útskýrði helstu liði ársreikningsins. Forseti þakkaði
starfsmönnum bæjarins fyrir gott starf og sagði að vel hefði tekist að fylgja þeim
markmiðum sem sett höfðu verið í ársbyrjun. Fór lauslega yfir fjárhagsstöðu bæjarins
síðast liðin ár, taldi að miðað við framkvæmdir mættum við vel við stöðuna una.
Almennar umræður og fyrirspurnir urðu um reikninginn. Samþykkt með 7 atkvæðum
samhljóða að vísa ársreikningi Blönduósbæjar 2009 til síðari umræðu á næsta fundi
bæjarstjórnar sem stefnt væri að yrði haldinn eftir viku.
Viku nú Þorsteinn og Valgerður af fundi.
2. Fundargerðir:
a) Bæjarráð frá 9. apríl 2010
Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu.
Fundargerðin samþykkt með 7 atkvæðum samhlj.
b)

Bæjarráð frá 27. apríl 2010
Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu.
Fundargerðin samþykkt með 7 atkv. samhlj.

c)

Bæjarráð frá 11. maí 2010
Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu.
Kári Kárason víkur af fundi undir umræðum um lið 6 a) SAH afurðir.
Fundargerðin samþykkt með 7 atkv. samhlj.

d)

Fræðslunefnd frá 17. maí 2010
Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu.
Fundargerðin samþykkt með 7 atkv. samhlj.

e)

Sundlaugarhópur frá 7. apríl 2010
Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu.
Zophonías óskaði eftir smá útlistun varðandi stöðu framkvæmda við
sundlaugina sem Ágúst Þór tók að sér að svara. Fram kom í máli Ágústs að vel
gengi, starfsmenn sundlaugar hefðu hafið störf í dag, byrjað væri að vinna við
girðingu, eftir væri frágangur á plani og lóð ásamt ýmsu öðru
Fundargerðin samþykkt með 7 atkv. samhlj.

f)

Sundlaugarhópur frá 19. apríl 2010
Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu.
Fundargerðin samþykkt með 7 atkv. samhlj.

g)

Sundlaugarhópur frá 29. apríl 2010
Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu.
Fundargerðin samþykkt með 7 atkv. samhlj.

h)

Sundlaugarhópur frá 10. maí 2010
Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu.
Fundargerðin samþykkt með 7 atkv. samhlj.

i)

Sundlaugarhópur frá 20. maí 2010
Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu.
Fundargerðin samþykkt með 7 atkv. samhlj.

j)

Skipulags-, byggingar- og veitunefnd frá 18. maí 2010
Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu.
Zophonías tekur ekki þátt í afgreiðslu 2. liðar fundargerðarinnar.
Fundargerðin að því tilskyldu samþykkt með 7 atkv. samhlj.

k)

Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra frá 4. mars 2010
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

l)

Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra frá 27. apríl 2010
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

m)

Byggðasamlag um menningu og atvinnumál frá 17. mars 2010
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

n)

Byggðasamlag um menningu og atvinnumál frá 13. apríl 2010
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

o)

Byggðasamlag um Tónlistarskóla A-Hún frá 4. maí 2010
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

p)

Brunavarnir A-Hún frá 25. janúar 2010
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

q)

Brunavarnir A-Hún frá 11. febrúar 2010
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

r)

Brunavarnir A-Hún frá 15. mars 2010
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

s)

Brunavarnir A-Hún frá 6. apríl 2010
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

t)

Brunavarnir A-Hún frá 4. maí 2010
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

3. Skipulagsmál - Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010-2030
Fyrir fundinn lá greinargerð, umhverfisskýrsla, sveitarfélagsuppdráttur og
þéttbýlisuppdráttur Aðalskipulags Blönduósbæjar 2010-2030. Einnig lá fyrir fundinn
fundargerð skipulags-, byggingar- og veitunefndar frá 25. maí 2010 þar sem
skipulags-, byggingar- og veitunefnd leggur til að auglýst verði tillaga að
aðalskipulagi sveitarfélagsins fyrir 2010-2030, sbr. 18. gr. skipulagslaga nr. 73/1997.
Undir þessum lið var borin upp fundargerð skipulags, byggingar og veitunefnd frá 25.
maí og samþykkt með 7 atkv. samhlj.
Bæjarstjórn ræddi fyrirliggjandi gögn og samþykkti með 7 atkv. samhlj. að auglýsa
skipulagið.

4. Erindi frá USAH dags. 21. maí 2010
USAH hefur áhuga á að sækja um að halda Unglingalandsmót á Blönduósi. USAH fer
þess á leit við Blönduósbæ að Blönduósbær veiti umsókninni stuðning sinn og komi
með tillögu að tímasetningu. Talsverðar umræður urðu um málið og ræddu
fundarmenn kostnað við að halda slíkt mót einnig að tíminn væri orðinn mjög naumur
til að sækja um fyrir árið 2012. Forseti bar upp eftirfarandi tillögu „Bæjarstjórn
samþykkir að í samstarfi við U.S.A.H. verði stefnt á að sækja um Unglingalandsmót
árið 2013“
Tillagan borin upp og samþykkt með 7 atkv. samhlj.
5. Lántaka
Bæjarstjórn samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. að
fjárhæð 80.000.000 kr. til 14 ára, í samræmi við samþykkta skilmála
lánveitingarinnar sem liggur fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur
sveitarfélagsins, sbr. heimild í 3. mgr. 73. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Er lánið
tekið til nýframkvæmda við sundlaug, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags
um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er Arnari Þór Sævarssyni kt. 161171-4339, veitt fullt og ótakmarkað umboð
til þess f.h. Blönduósbæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga ohf.
sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers
kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.
Forseti bar upp lántöku heimildina og var hún samþykkt samhlj. með 7 atkv.
6. Kjörskrá Blönduósbæjar fyrir sveitarstjórnarkosningar 2010
Fyrir fundinum liggur kjörskrárstofn í Blönduósbæ vegna sveitarstjórnarkosninga
þann 29. maí 2010. Kjörskrárstofn byggir á íbúaskrá þjóðskrár 8. maí 2010.
Bæjarstjórn yfirfór kjörskrárstofn. Á kjörskrá eru alls 629 einstaklingar, 308 konur og
321 karlar.
Bæjarstjórn samþykkti kjörskrárstofn sem kjörskrá í sveitarfélaginu með fyrirvara um
hugsanlegar breytingar.
Bæjarstjóra falið að ganga frá kjörskrárstofni og undirrita sem kjörskrá.
Kjörskrá Blönduósbæjar liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins til kjördags.
Forseti bar upp þennan lið og var hann samþykktur með 7. atkv.

7. Önnur mál.
a) Skipulagsskrá Heimilisiðnaðarsafnsins.
Fyrir fundinum lá drög að nýrri skipulagskrá Heimilisiðnaðarsafnsins. Og var
hún samþykkt samhlj. með 7 atkv. samhlj.
b) Breyting á vara fulltrúa Á-listans í kjörstjórn í stað Þórdísar Erlu Björnsdóttir
komi Harpa Hermannsdóttir.
Fundargerðin lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið kl. 19:05.

Valgarður Hilmarsson, forseti (sign.)
Zophonías Ari Lárusson (sign.)
Jón Aðalsteinn Sæbjörnsson (sign.)
Ágúst Þ. Bragason (sign.)
Valdimar Guðmannsson (sign.)
Kári Kárason (sign.)
Þórður Pálsson (sign.)
Arnar Þór Sævarsson, bæjarstjóri. (sign.)

Stefanía A. Garðarsd., ritari (sign.)

