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31. fundur sveitarstjórnar Langanesbyggðar. 

Haldinn fimmtudaginn 18. ágúst 2011 kl. 17.00 á skrifstofu Langanesbyggðar. 

Mættir: Siggeir Stefánsson oddviti, Sigurður Ragnar Krisinsson, Indriði Þóroddsson, Nanna Steina 

Höskuldsdóttir, Steinunn Leósdóttir, Hilma Steinarsdóttir, Ólöf K. Arnmundsdóttir og Helgi Mar Árnason, fulltrúi  

sveitarstjóra sem ritaði fundargerð. 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og spurði hvort að gerðar væru athugasemdir við boðun fundarins. Svo var 

ekki.  

Oddviti óskaði eftir því að bæta nýjum lið inn á áður auglýsta dagskrá, lið 17; umsóknir um greiðslur fyrir 

skólavist nemenda sem stunda nám utan lögheimilissveitarfélags. Samþykkt samhljóða. 

Oddviti bauð nýjan starfsmann Langanesbyggðar, Helga Mar Árnason, velkominn til starfa. 

Dagskrá: 

1. Fundargerð sveitarstjórnar, dags. 23. júní 2011 

Lögð fram til kynningar 

2. Fundargerð sveitarstjórnar, dags. 4. júlí 2011 

Lögð fram til kynningar 

3. Fundargerð sveitarstjórnar, dags. 7. júlí 2011 

Lögð fram til kynningar 

4. Fundargerð sveitarstjórnar, dags. 18. júlí 2011 

Lögð fram til kynningar 

5. Fundargerð fræðslunefndar, dags. 29. júní 2011 

Samþykkt samhljóða 

6. Fundargerð fræðslunefndar, dags. 4. ágúst 2011 

Samþykkt samhljóða 

7. Fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, dags. 5. júlí 2011 

Samþykkt samhljóða 

8. Fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, dags. 13. júlí 2011 

Samþykkt samhljóða 

9. Fundargerð hafnarnefndar, dags. 19. júlí 2011 

Samþykkt samhljóða 

10. Fundargerð húsnæðisnefndar, dags. 22. júlí 2011 

Samþykkt samhljóða 

11. Fundargerð Sauðanesnefndar, dags. 13. júlí 2011 

Lögð fram til kynningar 

12. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 24. júní 2011 

Lögð fram til kynningar 

13. Fundargerð heilbrigðisnefndar Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra, dags. 22. júní 2011 

Lögð fram til kynningar 
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14. Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda til 

tónlistarnáms 

Lögð fram til kynningar 

Sveitarstjóra falið að afla frekari upplýsinga til að kynna á næsta sveitarstjórnarfundi 

15. Reglur um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til eflingar tónlistarnáms og jöfnunar á aðstöðumun  

nemenda 

Lögð fram til kynningar 

16. Skýrsla sveitarstjóra 
a. Staðgengill sveitarstjóra kynnti minnisblað um kaup á eldhústækjum í mötuneyti grunnskóla 

og leikskóla. Samþykkt að fela sveitarstjóra að ganga frá kaupunum og gera ráð fyrir þeim í 
endurskoðaðri fjárhagsáætlun. 

b. Staðgengill sveitarstjóra kynnti uppkast að bréfi sem sent verður Siglingastofnun vegna 
framkvæmda í höfninni á Þórshöfn. 

c. Staðgengill sveitarstjóra svaraði fyrirspurnum. 
17. Umsóknir um greiðslur vegna nemenda sem stunda nám utan lögheimilissveitarfélags. 

Þrjár umsóknir hafa borist vegna nemenda sem eiga lögheimili utan Langanesbyggðar en munu stunda 
nám utan sveitarfélagsins á komandi skólaári.  

a. Umsókn frá Sólveigu Óladóttur vegna Þóris Steinssonar. 
Samþykkt samhljóða 

b. Umsókn frá Áka Guðmundssyni og Hilmu Hrönn Njálsdóttur vegna Flosa Hrannars Ákasonar 
Samþykkt samhljóða 

c. Sveitarstjóra falið að afla frekari gagna varðandi þriðju umsóknina 

Fleira ekki gert. Fundargerð lesin upp og samþykkt. Fundi slitið kl. 19.00 

 

 


