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Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri 
 

Stefnuræða með fjárhagsáætlun 2019 
seinni umræða 11. desember 2018 

 

Inngangur 
Fjárhagsáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar sem hér er lögð fram til seinni umræðu gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur 
A-hluta verði 30 m.kr. en að samstæða A - og B – hluta skili 16 mkr afgangi. Jafnframt er gert ráð fyrir að veltufé 
frá rekstri verði 131 m.kr. 

 

Í töflunni hér að neðan koma fram helstu stærðir úr rekstrarreikningi 

 
 
 

Breytingar frá fyrri umræðu 
 

Bæjarráð ákvað nokkrar breytingar á milli fyrri og síðari umræðu sem koma fram í niðurstöðu fjárhagsáætlunar.  

Helstu breytingar eru vegna hækkunar á frístundakortum og lækkunar á gjaldskrá í mötuneyti. Ákveðin var heimild 
til viðhalds á gólfi í félagsheimili. Ákveðið var jafnframt heimild til að leita eftir ráðgjöf við skólaskrifstofu. 

 

Heildaráhrif þessara breytinga eru 14,8 m.kr. 
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Breytingar í fjárhagsáætlun milli umræðna: 
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Fjárfestingar 2019 
 

Í fjárfestingaáætlun ársins 2019 er gert ráð fyrir fjárfestingum uppá 160 m.kr. sem skiptist sem hér segir. 

 
 
 

Framkvæmdir hjá Bolungarvíkurhöfn 

Gert er ráð fyrir áframhaldandi framkvæmdum við Brimbrjót sem felst í nýju stálþili og nýrri þekju. Verkefnið er á 
samgönguáætlun og fjármagnar Hafnarbótasjóður 75% af kostnaði. Heildarkostnaður er áætlaður 180m.kr og er 
hlutur Bolungarvíkurhafnar 36m.kr. Auk þess er gert ráð fyrir öðrum framkvæmdur á hafnarsvæði uppá 5 m.kr. 

 

Leikskóli 

Áætlað er að framkvæmdir við stækkun leikskóla við Hlíðarstræti haldi áfram á árinu. Samkvæmt verksamningi er 
gert ráð fyrir að vinna fyrir 75m.kr. 

 

Betri Bolungarvík 

Um er að ræða áframhald á verkefni sem íbúar geta komið með tillögur að og kosið verði um í rafrænni kosningu. 
Sett verður upp hugmynda og kosningavefur á heimasíðu bæjarins og geta íbúar kosið um þau verkefni sem þeir 
vilja að fái framgang. 

 

Íþróttamiðstöðin Árbær 

Margvíslegar minni framkvæmdir verða framkvæmdar á árinu til að bæta ásýnd og þjónustu þess. Aðgengi fatlaðra 
bætist muna með hjólastólalyftu. 

 

Grunnskólinn 
Inngangur nemenda verður endurbættur ásamt öðrum minni framkvæmdur. Jafnframt er gert ráð fyrir endurnýjun 
á tölvubúnaði. 
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Aðstaða fyrir eldri borgara í kjalla að Aðalstræti 20 

Tekið verður í gagnið húsnæði í kjallara sem hingað til hefur staðið autt. Veruleg breyting til batnaðar verður á 
aðstöðu fyrir félagsstarf aldraða. 

 

Stærra viðhald og búnaður 2019 

Ýmis minni verkefni sem lúta að viðhaldi eigna bæjarins verða framkvæmdar á næsta ári eins og fram kemur hér 
fyrir neðan. 

 

 
 

Sjóðstreymi, lántaka, skuldir og skuldaviðmið 
Áætlunin gerir ráð fyrir að veltufé frá rekstri samstæðu A- og B-hluta verði 131 m.kr.  

 

Áætlunin gerir ráð fyrir að tekin verði ný langtímalán að fjárhæð kr. 150m.kr en á sama 

tíma verði greidd niður lán að fjárhæð 101 m.kr. 

 

Heildar skuldir og skuldbindingar verði í 1.776 m.kr í árslok 2018. 

 

Gert er ráð fyrir að hlutfall reglulegra tekna af heildarskuldum og skuldbindingum 137% í lok árs 2018. Að frádregnu 
framtíðarinnflæði leigutekna hjúkrunarheimilis og veltufjármuna er skuldahlutfall sveitarfélagsins 100,7%. Skv. 2. 
Mgr. 64. Gr. sveitarstjórarlaga á þetta hlutfall ekki að vera hærra en 150%.  

 

Þakkir 
Bæjarstjóri vill þakka öllum forstöðumönnum og öðrum starfsmönnum sem komið hafa að vinnu við 
fjárhagsáætlun. Þá er bæjarráði og bæjarstjórn þakkað fyrir gott samstarf við áætlunargerðina. 

 
Fjárhagsáætlun ásamt gjaldskrám fyrir Bolungarvíkurkaupstað fjárhagsárið 2019 er hér lögð fram til seinni umræðu 
í bæjarstjórn. 

 
Bolungarvík 11. desember 2018, 
Jón Páll Hreinsson, bæjarstjóri 
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