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Erindi til Fjárlaganefndar frá sveitarstjórn Breiðdalshrepps.

I upphafi vil ég þakka fyrir að við Sif Hauksdóttir sveitarstjóri fengum tækifæri til að 
kynna nokkur áhersluatriði sveitarstjórnar Breiðdalshrepps fyrir nefndinni í morgun, en eins 
og ég nefndi á fundinum ætla ég að fylgja erindum okkar eftir með því að fara í stuttu máli 
yfir þau mál sem við leitum eftir stuðningi við.

1. Breiðdalssetur

Breiðdalssetur er menningar- og fræðasetur á sviði jarðfræði og íslenskra fræða, en 
megináherslan að undanförnu hefur verið á sviði jarðfræði Austurlands og þar starfa nú tveir 
jarðfræðingar hvor í hálfu starfi. Sérstök fjárveiting hefur verið til Breiðdalsseturs á 
fjárlögum undanfarin ár, en er ekki inni í fjárlagafrumvarpi fyrir 2016. Við leitum eftir því að 
þessi upphæð, 5 milljónir króna haldist inni á fjárlögum á næsta ári. Starfsemin í 
Breiðdalssetri er fjölþætt en byggir að mestu á opinberum framlögum og styrkjum. Því er 
afar mikilvægt að ekki komi til skerðingar á þessu framlagi. Sérstaklega er þetta mikilvægt 
nú, við flutning á Borkjarnasafni Íslands frá Akureyri til Breiðdalsvíkur, en safnið er í eigu og 
umsjón Náttúrufræðistofnunar Íslands sem mun reka það á Breiðdalsvík í samvinnu við 
Breiðdalssetur og sérfræðinga setursins. Hingað eru að koma 300 tonn af borkjörnum í 20 
stórum gámum. Fyrirhugað að nýta safnið til rannsókna og kennslu á háskólastigi auk þess 
sem þarna eru varðveitt afar mikilvæg gögn sem tengjast jarðsögu Íslands.

2. Flotbryggja

Á árinu 2010 var sett niður flotbryggja í Breiðdalsvíkurhöfn án þess að gert hafi verið ráð fyrir 
framlagi á samgönguáætlun. Breiðdalshreppur kostaði framkvæmdina að fullu og hefur síðan 
verið reynt að fá hlut ríkisins í slíkri framkvæmd greiddan. Þessi bryggja hefur reynst 
grundvöllur fyrir uppbyggingu í sjávarútvegi í Breiðdal og aðstaðan leitt til þess að milli 10 og 
20 störf hafa orðið til á Breiðdalsvík.
Í breytingartillögu við samgönguáætlun sem lögð var fram í vor, en ekki afgreidd var lagt til 
að uppgjör vegna þessa verkefnis færi fram og var þar gert ráð fyrir 18 milljóna króna 
greiðslu á árinu 2016. Fulltrúar Breiðdalshrepps treysta því, að þetta verkefni fari aftur inn 
við afgreiðslu samgönguáætlunar nú í haust. Það skiptir sköpum við frekari 
endurskipulagningu fjármála að ná þessu inn. Við teljum einnig að þetta sé sanngirnismál, 
þótt ekki hafi verið rétt að málinu staðið fyrir hálfum áratug.
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Ljóst er að þetta verk, svo nauðsynlegt sem það var, hefur íþyngt fjárhag sveitarfélagsins 
undanfarin ár og þarf sveitarfélagið nú stuðning við að klára þetta erfiða mál.

3. Félagslegar íbúðir

Á níunda og tíunda áratug síðustu aldar voru byggðar á Breiðdalsvík 13 íbúðir í félagslega 
íbúðakerfinu sem þá var í gildi. Á þeim árum voru um 360 íbúar í Breiðdalshreppi en nú 
hefur íbúum fækkað um nærri 50 %, voru um síðustu áramót 186.
Vegna fólksfækkunar og áfalla í sjávarútvegi hefur ekki tekist að selja þessar íbúðir og þær 
hafa um árabil íþyngt fjármálum Breiðdalshrepps meira en nokkuð annað. Nær helmingur 
skulda sveitarfélagsins er vegna þessa, 143 millj króna er við ÍLS en matsverð íbúða er 
rúmlega 60 milljónir. Fljótvirkasta leiðin til að lækka skuldahlutfall sveitarfélagsins væri að 
selja 4 til 5 íbúðir. Í ljósi uppbyggingar að undanförnu hefur skapast eftirspurn, en áhvílandi 
skuldir eru of háar. Til að geta selt þarf Breiðdalshreppur fyrirgreiðslu, annað hvort lækkun 
hjá ÍLS eða að Varasjóður íbúðarlána verði endurreistur eða leyft að nota eigið fé sjóðsins til

fé er í árslok 2014 kr. 413.585.000. Ekki verður séð hvaða tilgangi það þjónar að meira en 
400 milljónir liggi inni á bankabók og vænti ég þess fastlega að þarna sé laust fjármagn til að 
styrkja lítið sveitarfélag í vanda vegna félagslega húsnæðiskerfisins. Ef hægt væri að úthluta 
Breiðdalshreppi 15 til 20 milljónum t.d. með því að ganga lítillega á höfuðstól sjóðsins mundi 
það gera Breiðdalshreppi kleift að selja 5 til 6 félagslegar íbúðir og þar með að minnka 
fjárhagsvanda sveitarfélagsins.

Ef ÍLS afskrifaði svo hluta skulda Breiðdalshrepps við sjóðinn eins og leitað hefur verið eftir, 
þó ekki væri nema 10 til 15 %, værum við í góðum málum, eins og unga fólkið segir!

útgreiðslu.
Þegar ég skoða stöðu þessa varasjóðs og ársreikning sjóðsins fyrir 2014 kemur í ljós að eigið
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