Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar
Fundargerð 428. fundar

Ár 2011, fimmtudaginn 15. desember kl: 16:30 kom bæjarstjórn Hveragerðis saman til fundar á
skrifstofu bæjarins Sunnumörk 2, Hveragerði.
Fundinn sátu Eyþór H. Ólafsson, Unnur Þormóðsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir, Ninna Sif
Svavarsdóttir, Guðmundur Þór Guðjónsson, Róbert Hlöðversson og Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir.
Ennfremur sat fundinn Helga Kristjánsdóttir, skrifstofustjóri, sem ritaði fundargerð í tölvu.
Forseti bæjarstjórnar, Eyþór H. Ólafsson, setti fund og stjórnaði.
Leitaði hann eftir athugasemdum við fundarboð en engar komu fram.
Í upphafi fundar lagði forseti fram svohljóðandi dagskrárbreytingar tillögu.
Við dagskrá bætist liður 1.5 fundargerð Velferðarnefndar frá 14. desember 2011 ásamt
starfsáætlun og liður 2.1 Þjónustusamningur við Golfklúbb Hveragerðis. Aðrir liðir breytist í
samræmi.
Dagskrárbreytingartillagan samþykkt samhljóða.
Dagskrá:
1. Fundargerðir.
1.1
Bæjarráðs frá 15. desember 2011.
1.2
Menningar- íþrótta- og frístundanefndar frá 6. desember 2011.
1.3
Fasteignafélags Hveragerðisbæjar frá 8. desember 2011
1.4
Ungmennaráðs frá 8. desember 2011.
1.5
Velferðarnefndar Árnesþings frá 16. nóvember 2011 ásamt starfsáætlun.
2. Þjónustusamningar;
2.1
Golfklúbb Hveragerðis.
3. Gjaldskrár;
3.1
3.2

Gjaldskrá fyrir kattahald í Hveragerði, síðari umræða.
Gjaldskrá fyrir hundahald í Hveragerði, síðari umræða.

4. Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar árið 2012, síðari umræða.
5. Þriggja ára fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar 2013-2015, síðari umræða.
6. Fundargerðir til kynningar.
6.1
Bæjarstjórnar frá 8. desember 2011.
Hér var gengið til dagskrár
1. Fundagerðir;
1.1.

Bæjarráðs frá 15. desember 2011.
Eftirtaldir tóku til máls: Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir, Eyþór H.
Ólafsson og Guðmundur Þór Guðjónsson.
Liður 1.8 borinn upp sérstaklega og samþykktur.
Fundargerðin að öðru leyti samþykkt samhljóða.
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1.2.

Menningar- íþrótta- og frístundanefndar frá 6. desember 2011.
Eftirtaldir tóku til máls: Eyþór H. Ólafsson, Aldís Hafsteinsdóttir, Guðmundur Þór
Guðjónsson og Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir.
Bæjarstjórn vill þakka menningar- og frístundafulltrúa og starfsmönnum áhaldshúss
fyrir fallega og skemmtilega vinnu við jólagluggadagatal og aðrar jólaskreytingar
bæjarins. Jafnframt vill bæjarstjórn þakka fyrirtækjum og stofnunum bæjarins fyrir
þeirra framlag við að gera bæinn jólalegan.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.

1.3.

Fasteignafélagi Hveragerðis frá 8. desember 2011.
Eftirtaldir tóku til máls: Guðmundur Þór Guðjónsson, Róbert Hlöðversson, Aldís
Hafsteinsdóttir og Eyþór H. Ólafsson.
Róbert Hlöðversson óskaði eftir að segja sig frá stjórnarsetu í Fasteignafélagi
Hveragerðisbæjar. Bæjarstjórn samþykkir að í stað hans verði Eyþór H. Ólafsson
stjórnarmaður og Ninna Sif Svavarsdóttir verði varamaður í stjórn.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.

1.4.

Ungmennaráði Hveragerðis frá 8. desember 2011.
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir og Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.

1.5.

Velferðarnefndar Árnesþings frá 14. desember 2011 ásamt starfsáætlun fyrir
árið 2012.
Eftirtaldir tóku til máls: Unnur Þormóðsdóttir, Eyþór H. Ólafsson, Guðmundur Þór
Guðjónsson og Aldís Hafsteinsdóttir.
Bæjarstjórn telur óviðunandi að ríkisvaldið geti með einhliða ákvörðun velt kostnaði
yfir á sveitarfélögin eins og til stendur að gera varðandi langtíma atvinnuleysi.
Bæjarstjórn tekur undir sjónarmið nefndarinnar um að verði þetta niðurstaðan fái
sveitarfélögin hlutdeild í tryggingargjaldi til að mæta auknum kostnaði við
fjárhagsaðstoð sem óhjákvæmilega hlýst af þessari ákvörðun.
Fundargerðin og starfsáætlunin samþykkt samhljóða.

2. Þjónustusamningar;
2.1.

Golfklúbbur Hveragerðis.
Lögð fram drög af þjónustusamningi við Golfklúbb Hveragerðis.
Eftirtaldir tóku til máls: Aldís Hafsteinsdóttir.
Þjónustusamningurinn samþykktur.

3. Gjaldskrár;
3.1.

Gjaldskrá fyrir kattahald í Hveragerði, síðari umræða.
Lögð fram til síðari umræðu gjaldskrá fyrir kattahald í Hveragerði.
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Enginn tók til máls.
Gjaldskráin samþykkt samhljóða.
3.2.

Gjaldskrá fyrir hundahald í Hveragerði, síðari umræða.
Lögð fram til síðari umræðu gjaldskrá fyrir hundahald í Hveragerði.
Enginn tók til máls.
Gjaldskráin samþykkt samhljóða.

4. Fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2012, síðari umræða.
Lögð fram til síðari umræðu drög að fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2012.
Eftirtaldir tóku til máls: Róbert Hlöðversson og Eyþór H. Ólafsson.
Meirihlutinn lagði fram eftirfarandi svör við spurningum minnihlutans frá fyrri
umræðu.
1. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að tekjur samstæðunnar hækki um 8,4 % 20112012, en gjöld hækki einungis um 3,5 % ? Hverjar eru helstu forsendur fyrir þess?
Svar:
Heildartekjur samstæðu eru að hækka um 92,3 mkr eða um 6,34%.
Jöfnunarsjóðsframlagið hækkar um 14,5% en jöfnunarsjóðsframlög eru 21,95% af
heildar tekjum samstæðu. Byggir þessi hækkun á væntri niðurstöðu ársins 2011.
Laun og launatengd gjöld eru að hækka um 68,6 mkr eða um 9,7%. Í áætlun er gert
ráð fyrir kjarasamningsbundinni launahækkun 3,5% auk eingreiðslu. Annar kostnaður
er að lækka um 27 mkr eða um 4,9%. Helstu skýringuna á lækkun annars kostnaðar
er að finna í breytingu á liðnum „Búseta fatlaðra“ en þar voru áður áætluð öll gjöld
sem „annar kostnaður“ en ekki sundurgreint niður á einstaka liði. Árið 2012 liggur
fyrir hvernig skipting útgjalda verður vegna Heimilisins við Birkimörk og því er þar
áætlaður kostnaður vegna launa og launatengdra gjalda 56,907 mkr. Einnig ber
hér að geta að kostnaður vegna almenningssamgangna lækkar um 10 mkr og sést þess
merki í áætlun ársins 2012. Eðlilegt er einnig að geta þess hér að áfram er gert ráð
fyrir ráðdeild og sparnaði forstöðumanna stofnana hvað varðar almenna rekstrarliði.
2. Samkv. Ársreikningi 2010 var 107 mkr. hagnaður af samstæðunni fyrir
fjármagnsliði og 65 mkr. (64%) af þeim hagnaði kom frá B-hlutanum (Vatnsveitu og
fráveitu). Í áætlun 2011 og 2012 er gert ráð fyrir að B-hlutinn eigi að skila 45 mkr. Í
hagnað á ári fyrir fjármagnsliði. Telur meirihlutinn eðlilegt að svo stór hluti af hagnaði
samstæðunnar komi frá B-hlutanum , sem fjármagnaður er með þjónustugjöldum frá
íbúum?
Svar:
Fráveitan á ekki fyrir afborgunum lána vegna fyrri fjárfestinga og þarf að taka lán til
að standa straum af því hjá A-hluta. Ekki er óeðlilegt þó að eiginfjárstaða vatnsveitu
sé sterk þar sem óvæntar framkvæmdir, viðhald og rekstur getur auðveldlega numið
mörgum milljónum komi til þess. Auk þess er mjög óeðlilegt að rætt sé í spurningu
minnihlutans um hagnað frá B-hluta fyrir fjármagnsliði. Hagnaður B-hlutans er í
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raun og veru 14 mkr eftir fjármagnsliði.
3. Fjármagnsgjöld B-hlutans hækka úr 19 mkr. 2011 í 30 mkr. 2012. Hvaða lántökur
liggja að baki þessarar hækkunar á fjármagnsgjöldum hlutans? Sérstaklega þegar horft
er til hagnaðar B-hlutans í heild.
Svar:
Á árinu 2012 er áætlað að Fasteignafélag Hveragerðisbæjar, sem er B-hluta fyrirtæki,
taki 285 mkr að láni hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Verðbætur vegna þessa láns í ½ ár
eru. 5,5 mkr miðað við 3,8% verðbólgu. Vextir eru áætlaðir 4,5% sem gera 6,4 mkr
miðað við ½ ár. Áætlaður fjármagnskostnaður vegna þessa láns er því kr. 11,9 mkr á
árinu 2012.
4. Í sjóðstreymi kemur fram að verðbætur og gengismunur hækki úr 41 mkr. 2010 í
84 mkr. 2011 eða um 104% og haldist í 75 mkr. á árinu 2012. Einnig er ekki gert ráð
fyrir breytingum á skammtímaliðum 2012. Hvoru tveggja hefur jákvæð áhrif á
handbært fé frá rekstri. Hver er skýringin á þessu?
Svar:
Vísitala ársins 2010 var 2,6%, vísitala ársins 2011 er áætluð 4,5% og vísitala ársins
2012 er áætluð 3,8%.
Breytingar á skammtímaliðum geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á handbært fé.
Það hefur ekki verið vani að áætla breytingar á handbæru fé nema vitað sé af
sérstökum breytingum á komandi ári.
5. Hvað er gert ráð fyrir að bærinn taki hátt lán á árinu 2012 vegna æfingahúss við
Grýluvöll og hvað er búið að taka af lánum til þessa verkefnis hingað til.
Svar:
Eins og skýrt kemur fram í þegar útsendum gögnum er áætlað að Fasteignafélag
Hveragerðisbæjar taki kr. 285 mkr að láni hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Einu
framkvæmdir ársins sem þarfnast lántöku eru uppbygging Hamarshallarinnar.
Þegar tilfallinn kostnaður v/ Hamarshallar er eftirfarandi:
Árið 2008
Hönnunarkostnaður
2.504 þús.
Árið 2009
Hönnunarkostnaður
4.995 þús.
Árið 2010
Hönnun og jarðvegur 11.247 þús.
Árið 2011
Hönnunarkostnaður
4.139 þús (það sem af er ári)
6. Óska eftir sundurliðaðri áætlun á rekstri íþróttahússins inn í dal.
Svar:
Erfitt er að gera nákvæma sundurliðaða áætlun á rekstrarkostnaði hússins þar sem
ekki eru fordæmi fyrir sambærilegu húsi á Íslandi. Til dæmis liggur ekki enn fyrir
brunabótamat eða fasteignamat á húsinu þannig að hvorki er hægt að áætla
fasteignagjöld né tryggingar.
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Til samanburðar má þó geta þess að af íþróttahúsinu við Skólamörk greiðir
Hveragerðisbær tæpar 4 mkr í fasteignagjöld sem koma auðvitað á móti sem tekjur hjá
bæjarfélaginu og um 800 þúsund í tryggingar. Brunabótamat Hamarshallar hlýtur að
taka mið af endurstofnverði hússins og þar sem það er miklu mun lægra en af
hefðbundnum byggingum má ætla að gjöld verði í samræmi við það. Þegar hefur verið
samið við Orkuveitu Reykjavíkur um fast verð fyrir gufuna sem kynda mun þetta stóra
hús, á ársgrundvelli verður það um 2,7 mkr. miðað við núverandi gjaldskrár. Því er
kostnaðurinn á árinu 2012 um 900 þúsund.
Áætluð rafmagnsnotkun til blásara á ársgrundvelli er um 3,5mkr. Því má gera ráð
fyrir að á árinu 2012 verði rafmagnsnotkun rétt rúm 1 mkr. Rafmagnsnotkun til
lýsingar er áætluð um 2,5 mkr á ársgrundvelli og því yrði kostnaður ársins 2012 um 1
mkr. Enn og aftur byggja tölur á núgildandi gjaldskrám og áætlaðri notkun hússins.
Ekki er fjarri lagi að áætla að kostnaður við starfsmannahald íþróttamannvirkja muni
aukast um 5 mkr á ári.
Heildarkostnaður á ári er því áætlaður um 15 mkr en á árinu 2012 um 5 mkr enda yrði
húsið ekki tekið í notkun fyrr en á haustmánuðum. Ekki er hér gert ráð fyrir
hugsanlegum tekjum vegna útleigu eða auglýsinga.
7. Í áritun skoðunarmanna á ársreikningi vegna ársins 2010 var farið fram á að
kostnaður bæjarhátíða kæmi betur fram í ársreikningi, hefur verið brugðist við því og
er kostnaður vegna starfsmanna bæjarins vegna hátíðanna skráður sem slíkur?
Svar:
Í bókhaldi bæjarins er hver hátíð bókuð á sinn lykil. Því er einfalt að sjá hver
kostnaðurinn er við hverja þeirra. Í ársreikningi kemur þetta aftur á móti alltaf til með
að vera sett saman sem ein tala í samræmi við reglur um reikningsskil sveitarfélaga.
Vinna áhaldahúss er bókuð á viðkomandi deild. Aftur á móti er jafn ljóst að fjölmargir
starfsmenn bæjarins leggja á sig mikla vinnu við undirbúning bæjarhátíða án þess að
hún sé bókuð sérstaklega eða að til komi auka greiðslur til starfsmanna, má þar
nefna, bæjarstjóra, skrifstofustjóra, afgreiðsluritara, menningar- og frístundafulltrúa,
skipulags- og byggingafulltrúa, starfsmenn mannvirkja- og umhverfisdeildar,
starfsmenn íþróttamannvirkja, húsvörð grunnskólans, unglingar í Vinnuskóla svo
fáeinir séu nefndir til sögunnar. Hér hefur verið valið að líta á hátíðir sem jákvæða og
góða upplifun fyrir bæjarbúa sem og gesti bæjarins og allir leggjast á eitt til að þær
megi takast sem best. Það hefur tekist með aðdáunarverðum hætti.
Fjárhagsáætlun ársins 2012 samþykkt með 5 atkvæðum meirihlutans. Minnihlutinn á móti
með bókun.
Bæjarfulltrúa A-listans greiða atkvæði gegn fjárhagsáætlun sjálfstæðismanna með eftirfarandi
bókun.
Bæjarfulltrúar A-listans telja fjárhagsáætlun sjálfstæðismanna fyrir árið 2012 með öllu
óraunhæfa. Beitt er þeirri alkunnu aðferð að áætla tekjur í topp en gjöld í botn til að fá út sem
besta afkomu af rekstri samstæðunnar. Bent er á að gert er ráð fyrir 43 mkr. hækkun á
framlögum Jöfnunarsjóðs á milli ára. Með því eru sjálfstæðismenn m.a. að segja að tekjur
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Hvergerðinga eigi enn eftir að versna í samanburði við tekjur annarra sveitarfélaga. Vonandi
mun sú spá ekki rætast. Einnig er gert ráð fyrir 25 mkr hækkun skatttekna þrátt fyrir að ekki
sé gert ráð fyrir neinni íbúafjölgun og 25 mkr. hækkun annarra tekna. Samtals er því gert ráð
fyrir að tekjur hækki um tæpar 93 mkr. Hins vegar er gert ráð fyrir einungis 47 mkr. hækkun
gjalda þrátt fyrir að við bætist umtalsverður rekstrarkostnaður vegna æfingatjalds á seinni
hluta ársins. Gert er ráð fyrir að fjármagnskostnaður sé óbreyttur á milli ára þrátt fyrir að til
standi að taka 285 mkr. lán vegna æfingatjaldsins. Miðað við þessar forsendur er gert ráð fyrir
rúmlega 25 mkr. hagnaði af rekstri samstæðunnar eftir fjármagnsliði. Ljóst er að lítið þarf útaf
að bregða til að sá hagnaður breytist í tap t.d. ef 43 mkr. hækkun á framlagi Jöfnunarsjóðs yrði
ekki að veruleika. Sé horft á sjóðstreymið er gert ráð fyrri að handbært fé frá rekstri verði 183
mkr. og bærinn eigi nú í fyrsta sinn í mörg ár fyrir afborgunum langtímalána og vel það.
Vonandi rætist þessi óskhyggja sjálfstæðismanna en því miður er ekkert í efnahagsumhverfi
bæjarins sem bendir til þess að slíkur viðsnúningur á rekstri hans verði á árinu 2012.
Róbert Hlöðversson
Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir
Kl. 17:25 var gert fundarhlé.
Kl. 17:30 hélt fundur áfram.
Meirihlutinn lagði fram eftirfarandi bókun.
Meirihlutinn hefði gjarnan viljað fá þessar athugasemdir fyrr enda var minnihlutanum í lófa
lagið að hafa áhrif á gerð fjárhagsáætlunar og standa þannig vörð um hag bæjarbúa.
Fulltrúar minnihlutans völdu að taka ekki þátt í þeirri vinnu. Meirihlutinn stendur við
framlagða fjárhagsáætlun og er stoltur af þeirri vinnu og þeirri samstöðu sem starfsmenn
bæjarins hafa sýnt undanfarin misseri.
Eyþór H. Ólafsson
Unnur Þormóðsdóttir
Guðmundur Þór Guðjónsson
Ninna Sif Svavarsdóttir
Aldís Hafsteinsdóttir
5. Þriggja ára fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar 2013-2015, síðari umræða.
Lögð fram til síðari umræðu drög að fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar fyrir árið 2012.
Eftirtaldir tóku til máls: Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir og Guðmundur Þór Guðjónsson.
Meirihlutinn lagði fram eftirfarandi svör við spurningum minnihlutans frá fyrri
umræðu.
1: Gríðarlegt tap hefur verið á rekstri bæjarins undanfarin ár, í fyrirliggjandi
áætlunum er gert ráð fyrir hagnaði næstu ár. Til hvaða ráðstafana á að grípa til að snúa
rekstri bæjarins við? Hvaða forsendur liggja að baki þessum viðsnúningi?
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Svar:
Það var meðvituð ákvörðun meirihluta bæjarstjórnar að ganga ekki fram með offorsi í
niðurskurði þegar efnahagskreppan reið yfir heldur að reyna eftir megni að sigla í
gegnum lægðina þannig að hún hefði eins lítil áhrif á íbúa bæjarins og hægt var. Það
teljum við að hafi tekist. Rekstur bæjarins er á uppleið eins og hverjum ætti að vera
ljóst sem fylgist með þróun rekstrar Hveragerðisbæjar. Eftir mikið tap ársins 2008
hefur bærinn rétt hratt úr kútnum. Rétt er að tap hefur verið á rekstri bæjarfélagins
undanfarin ár enda erum við sem þjóð nú að upplifa verstu efnahagslægð síðari tíma
og jafnvel fulltrúar minnihlutans hljóta að hafa tekið eftir því. Það sem aftur á móti
vekur meiri athygli er viðvarandi og mikið tap á rekstri bæjarins á þeim árum sem Alistinn hélt hér um stjórnartauma en þá ríkti hér mikið góðæri og allar forsendur voru
þá fyrir hallalausum rekstri bæjarins. Því kemur þessi gagnrýni nú úr hörðustu átt.
Allar forsendur fyrir þriggja ára áætlun koma fram í útsendum gögnum og hvetjum við
fulltrúa A-listans til að kynna sér þær. Byggja forsendur ýmist á spám
greiningardeilda opinberra aðila sem og banka, Sambands íslenskra sveitarfélaga
og/eða á yfirlýsingum forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar sem ítrekað hafa lýst því yfir
að hið versta sé yfirstaðið í núverandi efnahagslægð.
2. Á undanförnum árum hefur bærinn ekki átt fyrir afborgunum langtímaskulda og
hefur því þurft að fjármagna þær með lántökum, sölu eigna eða taka af rekstrafé. Það
vekur því furðu að meirihlutinn telur að ekki þurfi að taka ný lán á árabilinu 2013-2015
þrátt fyrir það að fjárfesta eigi fyrir 118 mkr. á tímabilinu 2013-2015. Jafnframt er gert
ráð fyrir að greiða eigi niður langtímaskuldir um tæplega 500 mkr. Telur meirihlutinn
þetta trúverðuga áætlanagerð og ef svo hvað forsendur liggja þar að baki?
Svar:
Allar forsendur fyrir þriggja ára áætlun voru sendar út með fundargögnum og hvetjum
við fulltrúa minnihlutans enn og aftur til að kynna sér þær.
Ef yfirlýsingar forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar um að loks sjái nú til sólar í íslensku
efnahagslífi ganga eftir þá teljum við allar forsendur til staðar um að þriggja ára
áætlun muni standast. Þó óttumst við einna helst illa ígrunduð og órökstudd inngrip
ríkisvaldsins sem iðulega eiga það til að hafa mikil áhrif á fjárhag sveitarfélaga sem
standa varnarlaus gagnvart lagabreytingum sem oft hafa haft mikinn kostnað í för með
sér. Nægir þar að nefna hækkun tryggingagjalds og þá hækkun fjárhagsaðstoðar sem
óhjákvæmilega verður ef atvinnulausir verða teknir útaf atvinnuleysisbótum eins og
boða hefur verið nú síðustu daga.
Þriggja ára áætlun 2013-2015 samþykkt með 5 atkvæðum meirihlutans, minnihlutinn á móti
með bókun.
Bæjarfulltrúa A-listans greiða atkvæði gegn þriggja ára fjárhagsáætlun sjálfstæðismanna með
eftirfarandi bókun.
Áætlun áranna 2013 til 2015 byggir á sömu forsendum og fjárhagsáætlun 2012 þ.e. verulegri
hækkun tekna umfram hækkun gjalda. Spáð er umtalsverðum hagnaði af rekstri samstæðunnar
eftir fjármagnsliði sérstaklega árin 2014 og 2015. Samkvæmt sjóðstreymi á handbært fé frá
rekstri að nema um 200 mkr. á ári og því gert ráð fyrir að bærinn standa vel undir afborgunum
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langtímaskulda. Fagnaðarefni er að sjálfstæðismenn ætla nú að fara að ráðleggingum
bæjarfulltrúa A-listans og hætta að taka lán og byrjað greiða niður lán í staðinn. Betra hefði
verið að grípa til þessara ráðstafanna mun fyrr þ.e. áður en heildarskuldir bæjarins komust í
rúmlega 2,3 milljarða króna. Því miður er ekkert sem bendir til að þessi óskhyggja
sjálfstæðismanna um betri tíð og blóm í haga eigi eftir að rætast. Þetta er byggt á þeirri
staðreynd að frá því sjálfstæðismenn tóku við stjórnartaumunum vorið 2006 hefur handbært fé
frá rekstri aldrei staðið undir afborgunum langtímaskulda og því ávallt þurft að taka lán til að
greiða af gömlum lánum. Eina undantekningin frá þessu er þó rekstrarárið 2007. Það er því
miður ekkert í spilunum sem gefur tilefni til að ætla að á þessu tímabil muni bærinn hafa
fjárhagslega getu til að hætta lántökum þrátt fyri fjárfestingar að upphæð nærri 120 mkr og
jafnframt greiða niður skuldir um 250 mkr. Þessi áætlun ber þess glöggt merki að það stefni í
kosningar vorið 2014.
Róbert Hlöðversson
Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir
Meirihlutinn vísar í fyrri bókun vegna fjárhagsáætlunar fyrir árið 2012.
Bæjarstjórn vill þakka starfsmönnum bæjarins og þá sérstaklega Helgu Kristjánsdóttur,
skrifstofustjóra, fyrir mikla og góða vinnu við gerð fjárhagsáætlananna.
6. Fundargerðir til kynningar.
6.1.

Bæjarstjórnar frá 8. desember 2011.

Fundargerðin upp lesin og samþykkt samhljóða.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:47
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Unnur Þormóðsdóttir, (sign)

Róbert Hlöðversson, (sign)

Aldís Hafsteindóttir, (sign)

Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, (sign).

Eyþór H. Ólafsson, (sign).
Guðmundur Þór Guðjónsson, (sign).
Ninna Sif Svavarsdóttir (sign)

Helga Kristjánsdóttir, (sign).

bls. nr. 9 af 9

