FUNDARGERÐ

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
104. fundur
í Kjarna fimmtudaginn 7. júní 2012 kl. 13:00

Dagskrá:
1. Fundarsetning:
2. Styrkbeiðni – Eyðibýli á Íslandi:
3. Umsagnarbeiðni frá Orkustofnun:
4. Ályktun um Vaðlaheiðargöng:
5. Aðalfundarboð Sorpsamlags Þingeyinga ehf.:
6. Aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra sf. og Leigufélags Hvamms ehf.:
7. Breyting á rekstrarleyfi á Langavatni:
8. Fundargerð Fræðslunefndar frá 30.05.2012:
9. Beiðni um leyfi frá sveitarstjórnarsetu:
10. Lánaafgreiðsla:

Til kynningar:
a) Fundargerð 797. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga:
b) Fundargerð 21. fundar stjórnar DA:
c) Fundargerð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf. frá 31.05.2012:

Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Friðrika Sigurgeirsdóttir, Árni Pétur Hilmarssonar, Margrét
Bjarnadóttir, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Eiður Jónsson í forföllum Arnórs Benónýssonar og
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson í forföllum Ástu Svavarsdóttur auk sveitarstjóra sem ritaði
fundargerð.

1. Fundarsetning:
Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að tekið yrði á dagskrá undir 7. lið; aðalfundarboð
Greiðrar leiðar ehf. og aðrir liðir færast því neðar á dagskrána sem því nemur. Samþykkt
samhljóða.
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2. Styrkbeiðni – Eyðibýli á Íslandi:
Lögð fram styrkbeiðni frá Eyðibýli-áhugamannafélagi þar sem óskar er eftir þátttöku
sveitarfélagsins, í rannsóknar- og nýsköpunarverkefninu Eyðibýli á Íslandi, á Norðurlandi
eystra 2012 með fjárstuðningi að upphæð 100.000 kr. Fjárstuðningurinn er hugsaður til að
koma til móts við hluta ferða- og uppihaldskostnaðar rannsakenda í sveitarfélaginu.
Samþykkt að verða við erindinu og samþykkt sem viðauki við fjárhagsáætlun.
3. Umsagnarbeiðni frá Orkustofnun:
Lagt fram erindi frá Orkustofnun um beiðni um umsögn vegna umsóknar Landsvirkjunar um
rannsóknarleyfi vegna áætlana um virkjanir í efri hluta Skjálfandafljóts.
Sveitarstjórn óskar eftir fresti til að skila inn umsögn.
4. Áskorun til Alþingis um Vaðlaheiðargöng:
Svo hljóðandi áskorun til Alþingis, um að samþykkja frumvarp fjármálaráðherra um
fjármögnun Vaðlaheiðarganga hið fyrsta, var samþykkt af sveitarstjórn á milli funda og send
til allra alþingismanna:
„Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar skorar á Alþingi Íslendinga að samþykkja frumvarp
fjármálaráðherra um fjármögnun Vaðlaheiðarganga hið fyrsta, en tilboð í gerð ganganna
rennur út 14. júní nk. Tafir á verkefninu hafa þegar valdið umtalsverðum skaða.
Gerð ganganna er mikilvæg samgöngubót fyrir alla þá sem ferðast um Norðurland og eru ein
af forsendum búsetu og jákvæðrar byggðaþróunar. Göngin eru þjóðhagslega hagkvæm, bæta
umferðaröryggi, stytta leiðir, efla innviði dreifðra byggða, hafa áhrif á atvinnuuppbyggingu
og skapa nauðsynleg atvinnutækifæri, minnka atvinnuleysi og tengja svæði.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar þykir miður hvernig reynt hefur verið að afvegaleiða umræðuna
um Vaðlaheiðargöng með ýmsum hætti. Minnt er á að um er að ræða flýtiframkvæmd.
Áréttað er að ríkissjóður ábyrgist fjármögnun framkvæmdanna. Lánin verða greidd af
veggjöldum en ekki úr ríkissjóði. Framkvæmdin tekur því ekki fé frá öðrum brýnum
verkefnum og þeir fjármunir sem ætlaðir eru í gerð ganganna munu ekki nýtast öðrum
framkvæmdum eða brýnum málaflokkum. Vert er að benda á að beinar og óbeinar tekjur
ríkissjóðs á framkvæmdatímanum geta orðið verulegar. Þá fjármuni má nota í önnur brýn
verkefni í þágu samfélagsins.
Áhættan af framkvæmdunum er ekki eins mikil og haldið hefur verið fram og mun ekki falla
öll á ríkissjóð. Aðrir sem leggja fram hlutafé, sveitarfélög og einkaaðilar, hafa trú á
verkefninu og forsendum þess og hætta þar með sínum fjármunum í verkefnið. Það eru einnig
miklir hagsmunir í húfi fyrir þá.
Íbúar svæðisins eru reiðubúnir að taka á sig að greiða veggjöld til viðbótar þeim sköttum sem
á þá eru lagðir svo að unnt sé að flýta framkvæmdum við Vaðlaheiðargöng. Sveitarstjórn
Þingeyjarsveitar hvetur þingmenn til að samþykkja heimild til að fjármagna
framkvæmdina en bregða ekki fæti fyrir þessa brýnu framkvæmd sem mun hafa í för með
sér jákvæða innspýtingu í atvinnulíf þjóðarinnar.“
Sveitarstjórn staðfestir áskorunina.
5. Aðalfundarboð Sorpsamlags Þingeyinga ehf.:
Lagt fram aðalfundarboð Sorpsamlags Þingeyinga ehf. sem haldinn verður 12. júní n.k.
Samþykkt að Arnór Benónýsson fari með umboð Þingeyjarsveitar á fundinum.
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6. Aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra sf. og Leigufélags Hvamms ehf.:
Lagt fram aðalfundarboð Dvalarheimilis aldraðra sf. í Þingeyjarsýslum og Leigufélags
Hvamms ehf. sem haldnir verða 18. júní n.k.
Samþykkt að sveitarstjóri fari með umboð Þingeyjarsveitar á fundunum.
7. Aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf.:
Lagt fram aðalfundarboð Greiðrar leiðar ehf. sem haldinn verður 18. júní n.k.
Samþykkt að Ásvaldur Ævar Þormóðsson fari með umboð Þingeyjarsveitar á fundinum.
8. Breyting á rekstrarleyfi á Langavatni:
Lögð fram umsagnarbeiðni frá Sýslumanninum á Húsavík um breytingu á rekstrarleyfi þar
sem sótt er um viðbót við rekstrarleyfi til sölu gistingar og/eða veitingu veitinga fyrir
Langavatn.
Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við breytingu leyfisins.
9. Fundargerð Fræðslunefndar frá 30.05.2012:
Lögð fram fundargerð Fræðslunefndar frá 30.05.2012. Margrét gerði grein fyrir
fundargerðinni.
Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 1. liðar, um að minnka kennsluskyldu hjá skólastjóra og
aðstoðarskólastjórum nýrrar skólastofnunar, Hafralækjarskóla og Litlulaugaskóla frá 1. ágúst
2012 til eins árs þannig að kennsluskylda hvers um sig minnki um 4 kennslustundir.
Fundargerðin staðfest að öðru leyti.
10. Beiðni um leyfi frá sveitarstjórnarsetu:
Lagt fram erindi frá Ástu Svavarsdóttur þar sem hún óskar eftir þriggja mánaða leyfi frá
sveitarstjórnarsetu vegna barnsburðar. Samþykkt að verða við erindinu. Sigurður Hlynur
Snæbjörnsson tekur sæti í sveitarstjórn í hennar stað. Sveitarstjórn óskar Ástu og fjölskyldu
hennar til hamingju með drenginn.
11. Lánaafgreiðsla:
Lánasamningur frá Lánasjóði sveitarfélaga tekin til afgreiðslu.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að
fjárhæð 51.000.000 kr., í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir
fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr.
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að fjármagna hluta af framkvæmdaáætlun
ársins 2012, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr.
150/2006.
Jafnframt er sveitarstjóra, Dagbjörtu Jónsdóttur k.t. 250168-5359, veitt fullt og ótakmarkað
umboð til þess f.h. Þingeyjarsveitar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr.
framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl,
fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.
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Til kynningar:
a) Fundargerð 797. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga:
b) Fundargerð 21. Fundar stjórnar DA:
c) Fundargerð Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf. frá 31.05.2012:

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15:25

_____________________________
Ólína Arnkelsdóttir

________________________________
Eiður Jónsson

_____________________________
Margrét Bjarnadóttir

________________________________
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson

_____________________________
Friðrika Sigurgeirsdóttir

_________________________________
Árni Pétur Hilmarsson

_____________________________
Ásvaldur Ævar Þormóðsson
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