565. fundur

30.11.2020

565. fundur Sveitarstjórnar Tálknafjarðarhrepps haldinn Strandgötu 38, 26.
nóvember 2020
og hófst hann kl. 17:00.

Fundinn sátu:
Bjarnveig Guðbrandsdóttir (BG) , Guðni Ólafsson (GÓ) , Björgvin Smári
Haraldsson (BSH) , Lilja Magnúsdóttir (LM) , Nancy Rut Helgadóttir (NRH) og
Ólafur Þór Ólafsson (ÓÞÓ).

Fundargerð ritaði: Ólafur Þór Ólafsson, Sveitarstjóri
AUKAFUNDUR.
Bjarnveig Guðbrandsdóttir tók þátt í fundinum í gegnum fjarfundabúnað.
Oddviti býður fundarmenn velkomna og athugar hvort athugasemdir séu við
fundarboðun, svo var ekki og oddviti lýsir fund 565 lögmætan.
Berglind Eir Egilsdóttir boðaði forföll og sat Nancy Rut Helgadóttir fundinn í
hennar stað.
Dagskrá:
1. Fjárhagsáætlun 2020-2023 - 1908014
Viðauki nr. 1 og viðauki nr. 2 vegna fjárhagsáætlunar ársins 2020 lagðir fram til
samþykktar.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða viðauka nr. 1 og viðauka nr. 2 við fjárhagsáætlun
ársins 2020.
2. Lántaka 2020 - 2011247
Lánssamningur við Lánasjóð sveitarfélaga vegna fjárfestinga áranna 2018, 2019 og
2020 lagður fram til staðfestingar.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán
hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 45.000.000,-, með lokagjalddaga
þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum
og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól auk
vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr.
68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og
framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
Er lánið tekið til fjármögnunar á framkvæmdum sveitarfélagsins á árunum 2018-2020
sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga
um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er sveitastjóra Ólafi Þór Ólafssyni kt. 300572-5379, veitt fullt og ótakmarkað
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umboð til þess f.h. Tálknafjarðarhrepps 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, þ.m.t.
beiðni um útborgun láns.
3.

Umsögn vegna frumvarps til laga um breytingu á hafnalögum nr. 612003. 2011330
Umsögn sveitarstjóra dags. 23.11.2020 vegna frumvarps til laga um breytingu á
hafnalögum nr. 61/2003 lögð fram.
Lagt fram.

Oddviti þakkar fundarmönnum góðan fund og slítur fundi.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:45.
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