47. fundur sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps, Végarði , 14.02 2013, kl. 15.00
Til aukafundar eru mættir allir aðalmenn sveitarstjórnar, Anna Jóna Árnmarsdóttir,
Gunnþórunn Ingólfsdóttir, Jóhann Fr. Þórhallsson, Lárus Heiðarsson og Þorvarður
Ingimarsson
Oddviti setti fund og gengið var til dagskrár.
Dagskrá
1. Bréf
a) Innanríkisráðuneytið dags 21.01 og 22.01
b) Sveitarfélagið Hornafjörður dags. 21.01
c) Fljótsdalshérað dags. 11.01
d) Minjastofnun Íslands dags. 09.01
e) Fljótsdalshérað, afrit af bréfi til stjórnar Héraðsskjalasafns dags. 11.01
f) Umhverfisstofnun dags. 28.01
g) Vegagerðin dags. 29.01
h) Starfshópur um endurskoðun stjórnarfyrirkomulags Vatnajökulsþjóðgarðs
dags.28.01
2. Fundargerðir
a) Félagsmálanefnd 21.01
b) HAUST 14.01
c) Samtök orkusveitarfélaga 11.01, ásamt ársreikningi 2012
d) Héraðsskjalasafn Austfirðinga 23.01 - 30.01-06.02
e) Samstarfsnefnd SSA 24.01
3. Fjárbeiðnir
Gróðrarstöðin Barri ehf dags. 22.01
4. Önnur mál
1. Bréf
a) Innanríkisráðuneytið dags 21.01 og 22.01. Ráðuneyti hefur staðfest samþykktir
Fljótsdalshrepps og sent til birtingar í B deild-Stjórnartíðinda. Ráðuneytið hefur
einnig staðfest siðareglur fyrir kjörna fulltrúa í Fljótsdalshreppi. Samþykktirnar og
siðareglurnar verða birtar á heimasíðu sveitarfélagsins.
b) Sveitarfélagið Hornafjörður dags. 21.01. Óskað er umsagnar um Verkefnis og
matslýsingu fyrir endurskoðun aðalskipulags Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Engar
athugasemdir eru gerðar að hálfu Fljótsdalshrepps.
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c) Fljótsdalshérað dags. 11.01. Varðar sveitarfélagamörk Fljótsdalshrepps og
Fljótsdalshéraðs. Oddvita falið að vinna áfram að málinu ,í samráði við lögmann
sveitarfélagsins
d) Minjastofnun Íslands dags. 09.01. Kynnt ný lög um menningarminjar og stofnun
Minjastofnunar Íslands, sem tekur við verkefnum Húsafriðunarnefndar og
Fornleifaverndar.
e) Fljótsdalshérað, afrit af bréfi til stjórnar Héraðsskjalasafns dags. 11.01. Varðar
málefni Safnahúss og hugmyndir bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs um einn
forstöðumann fyrir söfnin. Kynnt.
f) Umhverfisstofnun dags. 28.01. Varðar slysagildrur fyrir hreindýr. Kynnt.
g) Vegagerðin dags. 29.01. Vegagerð hefur samþykkt að færa Norðurdalsveg 9340
úr flokki landsvega í flokk tengivega.
h) Starfshópur um endurskoðun stjórnarfyrirkomulags Vatnajökulsþjóðgarðs
dags.28.01. Óskað er álits sveitarstjórnar á því hvernig til hafi tekist með
stjórnarfyrirkomulagið. Samþykkt drög að svari til starfshópsins og oddvita falið
að ganga frá þeim og senda.
2. Fundargerðir
f) Félagsmálanefnd 21.01. Kynnt.
g) HAUST 14.01. Kynnt.
h) Samtök orkusveitarfélaga 11.01, ásamt ársreikningi 2012. Kynnt.
i) Héraðsskjalasafn Austfirðinga 23.01 - 30.01-06.02. Nýr forstöðumaður hefur
verið ráðinn að safninu, Magnea Bára Stefánsdóttir. Kynnt.
j) Samstarfsnefnd SSA 24.01. Kynnt.
Skúli Björnsson mætti til fundar kl 15.00
3. Fjárbeiðnir
Gróðrarstöðin Barri ehf dags. 22.01.Óskað er eftir að Fljótsdalshreppur leggi
Gróðrarstöðinni Barra ehf , 5 millj. kr. í hlutafé.
Barri hf er í gjaldþrotameðferð og allt útlit fyrir að allt hlutafé tapist þ.a. m. hlutafé
Fljótsdalshrepps, að andvirði um 4 millj.
Skúli kynnti stofnun einkahlutafélags um rekstur gróðrarstöðvar. Áætlað er að taka á
leigu hús þrotabús Barra og kaupa birgðir og lausafé. Hið nýstofnaða félag fyrirhugar
að halda áfram ræktun skógarplantna og einbeita sér einnig að ræktun stofnyrkja
berja, en sú ræktun er vel á veg komin. Einnig verði horft til fleiri möguleika til að
skjóta styrkari fótum undir reksturinn s.s. grænmetisræktunar. Áætlanir gera ráð fyrir
að u.þ.b 4 ársverkum við reksturinn. Skúli lagði fram rekstraráætlun fyrir árin 20132

2015. Unnið er að söfnun hlutafjár og m.a. leitað til Fljótsdalshrepps með ósk um að
sveitarfélagið verði hluthafi. Skúli sagði hlutafjársöfnun vel á veg komna, en ef ekki
takist að safna að lámarki 15 millj í hlutafjárloforð fyrir 15. febrúar falli loforð um
hlutafjárframlög úr gildi.
Eftir nokkuð ítarlegar umræður um málið þ.s..m.a. var spurt hvort ekki væri möguleiki
á að vera með fyrirhugaða starfsemi að hluta í Fljótsdal yfirgaf Skúli fundinn kl. 15.45.
Jóhann vakti máls á mögulegu vanhæfi sínu vegna stjórnarsetu í félagi um reksturinn.
Vanhæfi samþykkt samhljóða og vék hann af fundi.
Samþykkt að leggja fram kr. 2 millj. í hlutafé til rekstrarfélagsins
„Gróðrastöðin Barri ehf“. Fjármagn verður tekið af óráðstöfuðu eigin fé og gera þarf
viðauka við fjárhagsáætlun vegna þessa.
4. Önnur mál.
a) Sveitarstjórn tekur undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um
frumvarp til náttúruverndarlaga, sem nú liggur fyrir Alþingi. Sveitarstjórn lýsir
yfir áhyggjum ef frumvarpið verður óbreytt að lögum og telur margt í
frumvarpinu aðfinnsluvert.
b) Samþykkt að greiða Jóni Benjamínssyni jarðfræðingi, reikninga vegna aksturs í
tengslum við vinnu við hitastiguls-og jarðhitaholur samt. kr. 541.910-. Verkin
voru unnin á árinu 2010 og hafði verið samið um að aksturskostnaður yrði
greiddur. Talva Jóns er geymdi upplýsingar um aksturinn hrundi og gögnin
voru talin glötuð, þau endurheimtust fyrir skömmu síðan.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl 16.10.
Þorvarður ritaði fundargerð í tölvu.

Gunnþórunn Ingólfsdóttir ( sign)
Lárus Heiðarsson (sign)
Anna Jóna Árnmarsdóttir (sign)
Jóhann F. Þórhallsson (sign)
Þorvarður Ingimarsson (sign)
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