Fundargerð
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
15.01.2015

162. fundur
sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar
haldinn í Kjarna fimmtudaginn 15. janúar kl. 13:00

Fundinn sátu:
Arnór Benónýsson, Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Heiða Guðmundsdóttir, Árni Pétur Hilmarsson,
Eiður Jónsson í forföllum Margrétar Bjarnadóttur, Ragnar Bjarnason og Sigurður Hlynur
Snæbjörnsson.
Að auki sat fundinn Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri sem ritaði fundargerð.

Oddviti setti fund.

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.

Tillaga fulltrúa T lista um starfshóp
Erindisbréf starfshóps um mótvægisaðgerðir
Landgræðsla ríkisins – styrkbeiðni
Stígamót – fjárbeiðni
Greið leið ehf. – hlutafjáraukning

1. Tillaga fulltrúa T lista um starfshóp
Fulltrúar T lista lögðu fram eftirfarandi tillögu um starfshóp:
1. Gera rekstraráætlun fyrir einn skóla í Þingeyjarsveit fyrir 120-150 nemendur.
2. Kanna byggingarkostnað nýrrar skólabyggingar fyrir 120-150 nemendur.
3. Reyna að meta verðgildi núverandi skólahúsnæðis Þingeyjarsveitar.
Starfshópurinn hafi möguleika á að leita sér aðstoðar hjá sérfræðingum og fyrirtækjum í vinnu
sinni. Vinnu starfshópsins verði lokið og niðurstöðum skilað fyrir lok október 2015.
Oddviti bar tillögu fulltrúa T lista upp til atkvæða.
Tillagan felld með fimm atkvæðum fulltrúa A lista gegn tveim atkvæðum fulltrúa T lista.

2. Erindisbréf starfshóps um mótvægisaðgerðir
Lögð fram eftirfarandi drög að erindisbréfi starfshóps til undirbúnings mótvægisaðgerða
vegna breytinga á starfsemi Þingeyjarskóla skólaárið 2015-2016.
„Erindisbréf starfshóps til undirbúnings mótvægisaðgerða vegna breytinga
á starfsemi Þingeyjarskóla skólaárið 2015 – 2016.
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Erindisbréf vegna starfshóps sem sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkti 18. desember 2014
að setja á fót vegna sameiningar grunn- og tónlistardeilda Þingeyjarskóla á eina starfsstöð í
húsnæði Hafralækjarskóla.
Þar sem ljóst er að þessi breyting á skólahaldi í Þingeyjarskóla mun leiða af sér fækkun
opinberra starfa í sveitarfélaginu telur sveitarstjórn mikilvægt að setja á stofn starfshóp til að
leiða starf sem hefur það að markmiði að skapa tækifæri fyrir nýja starfsemi í sveitarfélaginu
og eftir föngum styrkja umgjörð þeirrar starfsemi sem fyrir er.
Í starfi sínu skal hópurinn leitast við að hafa samráð við íbúa sveitarfélagsins.
Hópurinn hefur heimild til að leita utanaðkomandi ráðgjafar svo sem frá háskólum,
símenntunarstöðvum, framhaldsskólum, atvinnuþróunarfélögum og öðrum þeim stofnunum
sem hópurinn telur að gagnist verkefninu.
Hópurinn skal skila sveitarstjórn áfangaskýrslu fyrir 1. mars 2015.“
Umræður um drögin.
Fulltrúar T lista lögðu fram eftirfarandi breytingatillögu:
„Erindisbréf starfshóps til undirbúnings mótvægisaðgerða vegna breytinga
á starfsemi Þingeyjarskóla skólaárið 2015 – 2016.
Erindisbréf vegna starfshóps sem sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkti 18. desember 2014
að setja á fót vegna sameiningar grunn- og tónlistardeilda Þingeyjarskóla á eina starfsstöð í
húsnæði Hafralækjarskóla.
Þar sem ljóst er að þessi breyting á skólahaldi í Þingeyjarskóla mun leiða af sér fækkun
opinberra starfa í sveitarfélaginu telur sveitarstjórn mikilvægt að setja á stofn starfshóp til að
meta áhrif áformaðra breytinga og leiða í samvinnu við atvinnumálanefnd sveitarfélagsins
starf sem hefur það að markmiði að skapa tækifæri fyrir nýja starfsemi í sveitarfélaginu og
eftir föngum styrkja umgjörð þeirrar starfsemi sem fyrir er.
Í starfi sínu skal hópurinn leitast við að hafa samráð við íbúa sveitarfélagsins og rekstraraðila
fyrirtækja sem þar starfa.
Mótvægisaðgerðirnar skulu fyrst og fremst miða að því að ekki dragi úr þeirri uppbyggingu
og fólksfjölgun sem verið hefur á Laugum undanfarin ár enda mundi slík þróun draga úr
tekjum og auka óhagræði í rekstri sveitarfélagsins.
Hópurinn skal leita utanaðkomandi ráðgjafar svo sem frá háskólum, símenntunarstöðvum,
framhaldsskólum, atvinnuþróunarfélögum og öðrum stofnunum ef hópurinn telur að það
gagnist verkefninu.
Hópurinn skal skila sveitarstjórn áfangaskýrslu fyrir 1. apríl 2015.“
Breytingartillagan felld með fimm atkvæðum fulltrúa A lista gegn tveim atkvæðum fulltrúa T
lista.
Umræðum framhaldið og eftirfarandi erindisbréf samþykkt með sex atkvæðum gegn einu
atkvæði. Ragnar Bjarnason greiddi atkvæði á móti.
„Erindisbréf starfshóps til undirbúnings mótvægisaðgerða vegna breytinga
á starfsemi Þingeyjarskóla skólaárið 2015 – 2016.
Erindisbréf vegna starfshóps sem sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkti 18. desember 2014
að setja á fót vegna sameiningar grunn- og tónlistardeilda Þingeyjarskóla á eina starfsstöð í
húsnæði Hafralækjarskóla.
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Þar sem ljóst er að þessi breyting á skólahaldi í Þingeyjarskóla mun leiða af sér fækkun
opinberra starfa í sveitarfélaginu telur sveitarstjórn mikilvægt að setja á stofn starfshóp til að
leiða starf sem hefur það að markmiði að skapa tækifæri fyrir nýja starfsemi í sveitarfélaginu
og eftir föngum styrkja umgjörð þeirrar starfsemi sem fyrir er.
Í starfi sínu skal hópurinn leitast við að hafa samráð við íbúa sveitarfélagsins og rekstraraðila
fyrirtækja sem þar starfa.
Hópurinn skal leita utanaðkomandi ráðgjafar svo sem frá háskólum, símenntunarstöðvum,
framhaldsskólum, atvinnuþróunarfélögum og öðrum stofnunum ef hópurinn telur að það
gagnist verkefninu.
Hópurinn skal skila sveitarstjórn áfangaskýrslu fyrir 1. apríl 2015.“

3. Landgræðsla ríkisins – styrkbeiðni
Fyrir fundinum liggur beiðni um styrk frá Daða L. Friðrikssyni f.h. Landgræðslu ríkisins,
dags. 12. desember s.l. Óskað er eftir styrk að upphæð kr. 360 þús. vegna
samstarfsverkefnisins „Bændur græða landið“ og annarra verkefna í Þingeyjarsveit á árinu
2014.
Sveitarstjórn samþykkir erindið.
4. Stígamót – fjárbeiðni
Fyrir fundinum liggur beiðni frá Guðrúnu Jónsdóttur, talskonu Stígamóta, dags. 10. desember
s.l. þar sem óskað er eftir fjárbeiðni til reksturs Stígamóta.
Sveitarstjórn samþykkir að styrkja starfsemi Stígamóta með 70 þús. kr. framlagi.

5. Greið leið ehf. – hlutafjáraukning
Fyrir fundinum liggur bréf frá Pétri Þór Jónassyni, formanni stjórnar Greiðrar leiðar ehf. dags.
13. janúar s.l. Ekki tókst að fá áskrift að allri hlutafjáraukningu félagsins fyrir árið 2014 og
var óselt hlutafé s.l. áramót. kr. 11.979.812. Í bréfinu er óskað eftir áskrif að því hlutafé sem
var óselt um áramót og að hluthafar nýti forkaupsrétt sinn. Eignarhluti Þingeyjarsveitar er
7,97% og hlutafjáraukning sveitarfélagsins því kr. 1.691.930.
Sveitarstjórn samþykkir hlutafjáraukninguna.

Lagt fram til kynningar:
a) Fundargerð 823. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:26

_____________________________
Arnór Benónýsson

________________________________
Eiður Jónsson

_____________________________
Árni Pétur Hilmarsson

________________________________
Ásvaldur Ævar Þormóðsson

_____________________________
Heiða Guðmundsdóttir

________________________________
Sigurður Hlynur Snæbjörnsson

_____________________________
Ragnar Bjarnason
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