27. Fundur bæjarráðs Blönduósbæjar
miðvikudaginn 4. maí 2011, kl. 14:30.
Formaður bæjarráðs, Kári Kárason setti fundinn. Arnar Þór Sævarsson,
bæjarstjóri ritaði fundargerð. Mæting skv. undirskriftum.
___________________________________________________________
Dagskrá:
1.

Fundargerðir:
a) Stjórnar SSNV frá 12. apríl 2011

2.

Samningur mennta-og menningarmálaráðherra, iðnaðarráðherra og
SSNV frá 15. apríl 2011

3.

Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 18. apríl 2011

4.

Bréf frá Starfsendurhæfingu Norðurlands vestra frá 20. apríl 2011

5.

Bréf frá SSNV frá 26. apríl 2011

6.

Bréf frá HSB frá 20. apríl 2011

7.

Bréf frá Farskólanum frá 29. apríl 2011

8.

Önnur mál

_____________________________________________________________

Afgreiðslur:
1.

Fundargerðir:
a) Stjórnar SSNV frá 12. apríl 2011
Lögð fram til kynningar

2.

Samningur mennta-og menningarmálaráðherra, iðnaðarráðherra og
SSNV frá 15. apríl 2011
Menningarsamningur,

samningur

um

menningarmál

og

menningartengda

ferðaþjónustu, fyrir árin 2011-2013, á milli ríkisins og samtaka sveitarfélaga á
landsbyggðinni

voru

undirritaðir

þann

15.

apríl

sl.

Markmið

menningarsamninganna er að efla samstarf á sviði menningarmála á hverju
svæði auk þess að stuðla að nýsköpun, fjölbreytni og fjölgun atvinnutækifæra á
sviði

menningar,

lista

og

menningartengda

ferðaþjónustu.

Samkvæmt

samningnum er árlegt framlag ríkisins til menningarsamningsins á Norðurlandi
vestra rúmar 23 milljónir. Framlag sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra er 40%
af framlagi ríkisins eða rúmar 9 milljónir. Heildarframlagið er því samtals rúmar
32 milljónir.
3.

Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 18. apríl 2011

Samband

íslenskra

sveitarfélaga

hefur

sent

öllum

sveitarfélögum

og

landshlutasamtökum sveitarfélaga til umsagnar frumvarp til sveitarstjórnarlaga.
Umsagnarfrestur er til 17. maí n.k.
Lagt fram til kynningar.
4.

Bréf frá Starfsendurhæfingu Norðurlands vestra frá 20. apríl 2011
Ársfundur Starfsendurhæfingar Norðurlands vestra verður mánudaginn 9. maí,
kl. 17:00 að Löngumýri í Skagafirði.
Kári Kárason mætir á fundinn fyrir hönd Blönduósbæjar.
Lagt fram til kynningar.

5.

Bréf frá SSNV frá 26. apríl 2011
Á fundi stjórnar SSNV þann 12. apríl sl. var samþykkt að 19. ársþing SSNV verði
haldið 26-27. ágúst 2011.
Lagt fram til kynningar.

6.

Bréf frá HSB frá 20. apríl 2011
HSB tilkynnir hækkun á verði matar sem stofnunin hefur selt til eldri borgara
utan stofnunar. Jafnframt er tilkynnt um hækkun á aksturskostnaði vegna
flutnings á mat til eldri borgara.
Lagt fram til kynningar.

7.

Bréf frá Farskólanum frá 29. apríl 2011
Boðað er til aðalfundar Farskólans-miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra
miðvikudaginn 11. maí kl. 13:00 í húsnæði Farskólans við Faxatorg á
Sauðárkróki.
Lagt fram til kynningar.

8.

Önnur mál

a) Fasteignaskattur á hesthús í þéttbýli
Umræður urðu um álagðan fasteignaskatt á hesthús í þéttbýli.
Fulltrúi S-listans gerir að tillögu sinni að horfið verði frá breytingu á álagningu
fasteignaskatts á hesthús fyrir árið 2011 án kynningar og ákvörðunar
bæjarstjórnar. Álagning verði með sama hætti og undanfarin ár.
Tillagan er felld með tveimur atkvæðum gegn einu.
Fulltrúar

L-listans

vilja

yfirfasteignamatsnefndar

skulu

bóka

eftirfarandi:

hesthús

í

þéttbýli

Samkvæmt

úrskurði

bera

og

c-gjald

ber

Blönduósbæ að hlíta þeim úrskurði. Með því að ganga gegn úrskurðinum væri
Blönduósbær að brjóta gegn jafnræði á eigendum þeirra fasteigna sem tilheyra
c-flokki lögum samkvæmt.
Bæjarráð vill endurskoða álagningu á sorpeyðingargjaldi á hesthús í þéttbýli og
óskar eftir frekari gögnum varðandi sorpeyðingargjald.
Bæjarráð felur bæjarstjóra að koma með lista fyrir beitarhólf í sveitarfélaginu.
b) Breyting á skipulagi íþróttamannvirkja og grunnskólans
Fulltrúi S-listans óskar eftir að fyrirhugaðar breytingar á yfirstjórn og skipulagi
íþróttamannvirkja verði lagðar fyrir bæjarráð til umfjöllunar og efnislegrar
ákvörðunar.
c) Sveitarstjórnarferð til Brussel
Bæjarráð

samþykkir

að

Oddný

María

Gunnarsdóttir

fari

í

kynnisferð

sveitarstjórnarmanna til Brussel 5-9 júní 2011.
d) Ljón norðursins
Bæjarráð fjallaði um bréf frá Ljóni norðursins.

Fundargerð upplesin og samþykkt.
Fundi slitið 16:55
Arnar Þór Sævarsson (sign.)
Kári kárason (sign.)
Oddný M. Gunnarsdóttir (sign.)
Zophonías Ari Lárusson (sign.)

