70. Fundur bæjarráðs Blönduósbæjar
fimmtudaginn 6. desember 2012, kl. 15:00.

Arnar Þór Sævarsson, bæjarstjóri ritaði fundargerð. Mæting skv.
undirskriftum.
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Afgreiðslur:
1. Fjárhagsáætlun 2013
Valgerður Hilmarsdóttir, fjármálastjóri Blönduósbæjar, mætti á fundinn.
Fjárhagsáætlun 2013 vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn.
2. Fundargerðir:
a) Stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 23. nóvember 2012
Lögð fram til kynningar
b) Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra frá 13. nóvember 2012
Lögð fram til kynningar
c) Bs. um menningu og atvinnumál frá 7. nóvember 2012
Lögð fram til kynningar
3. Tryggingar Blönduósbæjar
Í nóvember voru opnuð tilboð í tryggingar Blönduósbæjar. Lægstbjóðandi er Sjóvá hf. Tilboð
Sjóvá hf. hefur verið yfirfarið og er það hvoru tveggja gilt og hagstæðast miðað við
matsforsendur og útboðslýsingar. Ríkiskaup sem sá um útboðsferlið telur að ekkert sé því til
fyrirstöðu að gengið verði til samninga við Sjóvá hf. á grundvelli útboðsgagna og fyrirliggjandi
samningsdraga.
Bæjarráð samþykkir að ganga til viðræðna við lægstbjóðanda.

4. Bréf frá SSNV frá 21. nóvember 2012
Stjórn SSNV hefur samþykkt að á samráðsvettvangi á Norðurlandi vestra verði óskað eftir að öll
sveitarfélög á Norðurlandi vestra tilnefni tvo fulltrúa, einn frá meirihluta og einn frá minnihluta.
Bæjarráð tilnefnir Önnu Margreti Sigurðardóttur og Oddnýju Maríu Gunnarsdóttur.
Bæjarráð óskar eftir fundi með framkvæmdastjóra SSNV.
5. Hnitbjörg
Kynntar tillögur að endurbótum á húsnæði Félagstarfs aldraðra í Hnitbjörgum. Bæjarráð
samþykkir að ganga til viðræðna við Bs. um félags-og skólaþjónustu um langtímaleigu á
húsnæðinu þegar til endurbóta á Hnitbjörgum kemur.

6. Erindi frá Landsbyggðin lifi frá 2. nóvember 2012
Óskað er eftir styrk að upphæð kr. 50.000
Bæjarráð hafnar erindinu.
7. Erindi frá Stígamótum ódags.
Óskað er eftir fjárstyrk fyrir árið 2013.
Bæjarráð samþykkir kr. 30.000 fjárstyrk.
8. Bréf frá Vegagerðinni dags. 6. nóvember 2012
Vegagerðin kynnir frumdrög að bættum vegsamgöngum í sveitarfélaginu. Til stendur að byggja
8,5 km langan stofnveg frá Hringvegi austan Blönduós að Þverárfjallsvegi skammt austan við brú
á Laxá. Nýr vegur mun að framkvæmdum loknum verða hluti Þverárfjallsvegar. Frá nýjum
Þverárfjallsvegi verður byggður 3,3 km langur vegur til norðurs með nýrri brú yfir Laxá og inn á
núverandi Skagastrandarveg skammt norðan við Höskuldsstaði. Þessi vegur ásamt nýrri brú
mun að framkvæmdum loknum verða hluti Skagastrandarvegar. Fjárveitingar til hluta verksins
eru á 3 tímabili samgönguáætlunar 2019-2022.
Lagt fram til kynningar.
9. Önnur mál
Viðauki við fjárhagsáætlun 2012:
Valgerður Hilmarsdóttir kynnti viðauka við fjárhagsáætlun 2012 með tilfærslu á milli launa,
gjalda-og tekjuliða. Niðurstaða án fjármagnsliða verður sú sama og áætlað var fyrir árið 2012.

Fundargerð upplesin og samþykkt.
Fundi slitið 18:30
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