
245. fundur 

 

 

Föstudaginn 20. janúar 2012, kom verðlagsnefnd búvara saman til fundar í fundarsal sjávarútvegs- 

og landbúnaðarráðuneytisins, Skúlagötu 4.  

 

Þeir sem sátu fundinn voru: Ólafur Friðriksson, Elín Björg Jónsdóttir, Pálmi Vilhjálmsson, Sigurður 

Loftsson, Guðrún Sigurjónsdóttir og Haraldur Benediktsson. Kristín Sigfúsdóttir ritaði fundargerð.  

Björn Snæbjörnsson boðaði forföll.  

 

Formaður stjórnaði fundinum og tók þetta fyrir samkvæmt dagskrá: 

 

1. Fundargerð 244. fundar og dagskrá 245. fundar. 

 

 Gerð var lítilsháttar breyting á fundargerð  244 og var hún síðan samþykkt.  

 Ekki voru gerðar athugasemdir við dagskrá. 

 

2. Framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús – september 2011.  

 Formaður lagði fram framreiknaðan verðlagsgrundvöll kúabús frá 1. september sl., ásamt 

útreikningi vaxtagjalda frá Einari Hafliða Einarssyni, endurskoðenda. Þar kemur fram að 

liðurinn lækkar frá því í júní sl. um kr. 61.830.-. Gurndvöllurinn hefur aftur á móti hækkað um 

liðlega 2,9% frá sama tíma, en heildarkostnaður er alls kr. 32.124.701.-. Grundvöllurinn var 

síðan staðfestur að loknum umræðum.  

 

3. Framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús – desember 2011.  
Formaður lagði fram framreiknaðan verðlagsgrundvöll kúabús frá 1. desember sl., ásamt 

útreikningi vaxtagjalda frá Einari Hafliða Einarssyni, endurskoðenda. Þar kemur fram lækkun 

frá því í september sl. um kr. 70.040.-. Grundvöllurinn lækkaði um liðlega 0,09% frá því í 

september og var  heildarkostnaður alls er kr. 32.157.389.-. Grundvöllurinn var staðfestur.  

 

Bornir voru saman  verðlagsgrundvellir 1.  júní og 1. desember 2011. Við þann samanburð 

kom fram að heildarkostnaður hafði hækkað um kr. 953.519.- á tímabilinu eða um 3,06%. 

Formaður greindi frá því að Einar Hafliði endurskoðandi teldi nú væri komin þörf á að  

endurskoða forsendur vaxtaútreikings og var ákveðið að skoða það frekar. Þá var rætt um að 

nauðsynlegt væri að bera saman verðlagsgrundvöll kúabús annars vegar og rauntölur 

búreikninga hins vegar. Í því sambandi kom til tals að ræða við Daða Má Kristófersson í það 

verk og var formanni falið að kanna það nánar.  

 

Ákveðið var að fresta liðum 4., 5. og 6 á boðaðri dagskrá til framhaldsfundar 14. febrúar nk.  

 

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 

 

 

Ólafur Friðriksson       Kristín E. Sigfúsdóttir 


