LANGANESBYGGÐ
4. fundur sveitarstjórnar Langanesbyggðar haldinn í félagsheimilinu Þórsveri
fimmtudaginn 10. júlí 2014 og hófst kl 17:00.
Varaoddviti setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna og spurði hvort gerð væri athugasemd
við fundarboð . Svo var ekki.
Varaoddviti óskaði eftir að bæta við einum lið við dagskránna sem yrði þá nr 25 og nefndist
Nýbygging skólamiðstöðvar. Samþykkt samhljóða.
Mætt eru: Þorsteinn Ægir Egilsson, Reynir Atli Jónsson, Dagrún Þórisdóttir, Gunnólfur Lárusson,
Björn Guðmundur Björnsson, Halldóra Jóhanna Friðbergsdóttir, Siggeir Stefánsson og Sigríður
Jóhannesdóttir sem ritaði fundargerð.
Dagskrá:
1. Fundargerð sveitarstjórnar Langanesbyggðar nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014
Lagðar fram til kynningar
2. Fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar Langanesbyggðar dags 01.07.2014
Lögð fram til kynningar
Afgreiðslu 1. liðar þessarar fundargerðar frestað þar sem breytingar á lóðum á
hafnarsvæði eiga eftir að fá umfjöllun í Hafnarnefnd. Sveitarstjórn vísar málinu til
Hafnarnefndar. Samþykkt samhljóða.
3. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga nr. 817 dags. 27.06.2014
Lögð fram til kynningar
4. Fundargerð samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og
Kennarasambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara dags 19.06.2014
Lögð fram til kynningar
Lagt til að vísa fundargerðinni til fræðslunefndar til kynningar. Samþykkt samhljóða.
5. Fundargerð samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og
Kennarasambands Íslands vegna Skólastjórafélags Íslands dags 24.06.2014
Lögð fram til kynningar
Lagt til að vísa fundargerðinni til fræðslunefndar til kynningar. Samþykkt samhljóða.
6. Fundargerð sameiginlegs fundar samstarfsnefnda Sambands íslenskra sveitarfélaga
og Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara dags 03.07.2014
Lögð fram til kynningar
Lagt til að vísa fundargerðinni til fræðslunefndar til kynningar. Samþykkt samhljóða.
Stjórnarfundargerð Eyþings, 252. fundur, dags. 02.04.2014
Lögð fram til kynningar
7. Stjórnarfundargerð Eyþings, 253. fundur, dags. 08.04.2014
Lögð fram til kynningar
8. Fulltrúaráðsfundur Eyþings, 2. fundur, dags. 08.04.2014
Lögð fram til kynningar
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9. Stjórnarfundargerð Eyþings, 254. fundur, dags. 23.05.2014
Lögð fram til kynningar
10. Stjórnarfundargerð Eyþings, 255. fundur, dags. 18.06.2014
Lögð fram til kynningar
11. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra dags. 10.06.2014
Lögð fram til kynningar
12. Samorka, fundargerð fagráðs fráveitusviðs, 2. fundur. dags. 11.04.2014
Lögð fram til kynningar
13. Samorka, fundargerð fagráðs vatnsveitusviðs, 2. fundur. dags. 29.04.2014
Lögð fram til kynningar
14. Samorka, fundargerð fagráðs fráveitusviðs, 3. fundur. dags. 19.06.2014
Lögð fram til kynningar
15. Ályktun frá bæjarráði Fljótsdalshéraðs, dags. 27.06.2014
Skrifstofustjóra falið að afla frekari upplýsinga um málið og senda á sveitarstjórnarmenn.
Samþykkt samhljóða
16. Ályktanir frá Landssambandi Slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna
Lögð fram til kynningar
17. Fundarboð – Aðalfundur Seljalax
Lagt fram til kynningar
18. Fundarboð á Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, 24. og 25. september 2014
Lagt fram til kynningar
19. Námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn – KPMG
Lagt fram til kynningar. Kynnt að einnig stefnir samband íslenskra sveitarfélaga á að hafa
námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn í haust. Lagt til að fá KPMG um mánaðarmótin
ágúst/september til að halda námskeiðið. Þá er lagt til að boða bæði aðalmenn og
varamenn sitji námskeiðið.
20. Landsfundur Jafnréttisnefnda haldinn þann 19. september 2014
Lagt fram til kynningar
21. Erindi frá neyðarflutningarmönnum á Þórshöfn dags. 28.04.2014
Lagt fram til kynningar. Þorsteinn lýsti yfir vanhæfi sínu í þessu máli. Samþykkt
samhljóða.
Skrifstofustjóra falið að afla frekari upplýsinga og leggja fyrir sveitarstjórn þegar það
liggur fyrir. Samþykkt samhljóða.
22. Skipun í fastanefndir í Langanesbyggð
Tillögur að breytingum á nefndum lagðar fram og þær hugmyndir ræddar. Ákveðið að
vinna að stofnun Velferðarnefndar og Menningar- og safnanefndar og verður það unnið
áfram fram að næsta sveitarstjórnarfundi.
Samþykkt samhljóða.
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Atvinnu- og ferðamálanefnd:
Tillaga lögð fram um aðalmenn:
Gréta Bergrún Jóhannesdóttir(L&N), Oddný Sigríður Kristjánsdóttir(L&N), Þorsteinn
Vilberg Þórisson(L&N), Vilborg Stefánsdóttir(U) og Björn Guðmundur Björnsson(U).
Tillaga lögð fram um varamenn:
Stefán Benjamínsson(L&N), Kristín Heimisdóttir(L&N), Dawid Potrykus(L&N), Áki
Guðmundsson(U), Guðmundur Björnsson(U).
Lagt til að Gréta Bergrún Jóhannesdóttir verði formaður nefndarinnar. Samþykkt með 4
atkvæðum. Enginn á móti.
Fræðslunefnd:
Tillaga lögð fram um aðalmenn:
Heiðrún Óladóttir(L&N), Dagrún Þórisdóttir(L&N), Siggeir Stefánsson(U), Kristinn
Lárusson(U)
Tillaga lögð fram um varamenn:
Hulda Kristín Baldursdóttir(L&N), Halldór Stefánsson(L&N), Svala Sævarsdóttir(U),
Járnbrá Ólafsdóttir(U).
Lagt til að Heiðrún Óladóttir verði formaður nefndarinnar. Samþykkt með 4 atkvæðum.
Enginn á móti.
Hafnarnefnd:
Tillaga lögð fram um aðalmenn:
Guðmundur Jóhannsson(L&N), Halldór Stefánsson(L&N), Rafn Jónsson(U)
Tillaga lögð fram um varamenn:
Oddný Kristjánsdóttir(L&N), Jón Marinósson(L&N), Jónas Jóhannsson(U)
Lagt til að Halldór Stefánsson verði formaður nefndarinnar. Samþykkt með 5 atkvæðum.
Enginn á móti
Íþrótta- og tómstundanefnd:
Tillaga lögð fram um aðalmenn:
Valgerður Sæmundsdóttir(L&N), Aneta Potrykus(L&N), Sólveig Sveinbjörnsdóttir(U),
Almar Marinósson(U).
Tillaga lögð fram um varamenn:
Sölvi Ólason(L&N), Magnús Elíasson(L&N), Bylgja Dögg Sigurbjörnsdóttir(U), Vikar
Már Vífilsson(U).
Lagt til að Valgerður Sæmundsdóttir verði formaður nefndarinnar. Samþykkt með 4
atkvæðum. Enginn á móti.
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Landbúnaðarnefnd:
Tillaga lögð fram um aðalmenn:
Sverrir Möller(L&N), Steinunn Halldórsdóttir(L&N), Maríus Halldórsson(L&N), Ævar
Rafn Marinósson(U), Sigríður Ósk Indriðadóttir(U).
Tillaga lögð fram um varamenn:
Gísli Jónsson(L&N), Ívar Jónsson(L&N), Reimar Sigurjónsson(L&N), Sigríður
Gamalíelsdóttir(U), Kristján Indriðason(U).
Lagt til að Sverrir Möller verði formaður nefndarinnar. Samþykkt með 4 atkvæðum.
Enginn á móti.
Umhverfis- og skipulagsnefnd:
Tillaga lögð fram um aðalmenn:
Gunnólfur Lárusson(L&N), Jósteinn Hermundsson(L&N), Kristján Úlfarsson(L&N),
Steinunn Leósdóttir(U), Aðalbjörn Arnarsson(U).
Tillaga lögð fram um varamenn:
Sölvi Ólason(L&N), Sóley Indriðadóttir(L&N), Ari Sigfús Úlfsson(L&N), Árni Bragi
Njálsson(U), Karl Ásberg Steinsson(U).
Lagt til að Gunnólfur Lárusson verði formaður nefndarinnar. Samþykkt með 4 atkvæðum.
Einn á móti.
Naust:
Tillaga að stjórn Naust:
Lagt til að það verði starfandi sveitarstjóri og Kristín Kristjánsdóttir. Samþykkt samhljóða.
Héraðsnefnd Þingeyinga:
Tillaga að aðalmanni er Reynir Atli Jónsson
Tillaga að varamanni er Björn Guðmundur Björnsson
Samþykkt samhljóða
Almannavarnarnefnd Þingeyinga:
Tillaga að Þórarinn Þórisson verð aðalmaður
Tillaga að Karl Ásberg Steinsson verði varamaður
Samþykkt samhljóða.
Heilbrigðisnefnd:
Tillaga um að Líney Sigurðardóttir verði aðalmaður
Samþykkt samhljóða.
Eyþing:
Tillaga að Hilma Steinardóttir og starfandi sveitarstjóri verði aðalmenn.
Tillaga að Þorsteinn Ægir Egilsson og Halldóra Jóhanna Friðbergsdóttir verði varamenn.
Samþykkt með 6 atkvæðum. 1 sat hjá.

8

LANGANESBYGGÐ
23. Skýrsla skrifstofustjóra:
a. Dagvistunarmál í Langanesbyggð
Með fundargögnum var sendir útreikningar og minnisblað varðandi
dagvistunarmál. Búið að auglýsa eftir dagforeldri. Einn aðili hefur sýnt áhuga að
gerast dagforeldri á Þórshöfn. Skrifstofustjóra falið að vinna málið áfram.
b. Mánaðaruppgjör
Skrifstofustjóri lagði fram mánaðaruppgjör fyrir maí.
c. Staða framkvæmda
Lagt fram blað með stöðu framkvæmda sem Ólafur lagði fyrir á síðasta
sveitarstjórnarfundi sínum. Þar er ljóst að framkvæmdir eru komnar framúr
áætlun. Sett var í framkvæmdarfé á þessu ári 25 milljónir en framkvæmdir eru
komnar yfir 30 milljónir. Endurskoða þarf fjárhagsáætlun samkvæmt því.
d. Lagt til að næsti formlegi sveitarstjórnar verði haldinn 14. ágúst n.k. samþykkt
samhljóða.
24. Nýbygging skólamiðstöðvar
U-listinn óskað eftir að þessi dagskrárliður yrði tekinn á fundinum. U-listinn kallar eftir
hvaða stefnu meirihlutinn ætlar að taka í þessu máli.
Meirihlutinn er búinn að ræða þetta mikið. Vill skýrari svör á því hvort sveitarfélagið
hefur efni á þessari framkvæmd. Í fyrsta lagi 250 milljónum og síðan ef byggingin yrði
dýrari.
Nýbyggingarmál voru rædd.
U-listinn lýsir yfir áhuga á því að haldið veri áfram í vinnu að nýrri skólamiðstöð.
Meirihlutinn er á sama máli.
U-listinn leggur til að vinnan við að byggja nýjan leikskóla við Grunnskólann muni halda
áfram þar sem frá var horfið. Rætt um að bæta við nýjum formanni fræðslunefndar og
formanni umhverfis- og skipulags við nefndina. Lagt til að nefndin hittist eins og fljótt og
hægt er.
Skrifstofustjóri kallar saman nefndina.
Samþykkt samhljóða.
Fleira ekki gert
Fundargert upplesin og samþykkt samhljóða.
Fundi slitið kl 20:27
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