
 

 

 

FUNDARBOÐ 

 

232. fundur bæjarstjórnar  

verður haldinn í fundarsal á bæjarskrifstofunum að Hafnargötu 2 á 

Reyðarfirði, 16. nóvember 2017 og hefst kl. 16:00 

 

 

 

Dagskrá: 

 

Fundargerðir til staðfestingar 

1.  1711001F - Bæjarráð - 541 

 
Fundargerð bæjarráðs, nr. 541 frá 6.nóvember, lögð fram til samþykktar.  

 
1.1  1705109 - Rekstur málaflokka 2017 - TRÚNAÐARMÁL 

 
1.2  

1703227 - Uppgjör launagreiðenda A deildar Brúar vegna breytinga á 

lögum 

 
1.3  

1612113 - Vegna samnings um lífeyrisskuldbindingar hjúkrunarheimila 

sem rekin eru af sveitarfélögum 

 
1.4  1711004 - Opnun Norðfjarðarganga 

 
1.5  1710127 - Fundagerðakerfi - birting skjala á heimasíðu 

 
1.6  1711024 - Umsókn um afnot af samkomuhúsi fyrir hjónaball 

 
1.7  1710073 - Ljósleiðaralagning 2018 - Ísland ljóstengt 

 
1.8  1702019 - Fundargerðir Samband Íslenskra sveitarfélaga 2017 

2.  1711007F - Bæjarráð - 542 

 
Fundargerð bæjarráðs, nr. 542 frá 13.nóvember, lögð fram til samþykktar.  

 
2.1  1705109 - Rekstur málaflokka 2017 - TRÚNAÐARMÁL 

 
2.2  1711034 - Ágóðahlutagreiðsla 2017 

 
2.3  1709152 - Dragnótaveiðar innan fjarða 

 
2.4  1702203 - Úthlutunarreglur íþróttastyrkja uppfærðar 2017 

 
2.5  

1710102 - Undirskriftarlisti um að breyta opnunartíma í Sundlaugar 

Eskifjarðar 

 
2.6  1611104 - Húsnæðisstefna Fjarðabyggðar - TRÚNAÐARMÁL 

 
2.7  1705245 - Innkaupareglur Fjarðabyggðar - endurskoðun 2017 

 
2.8  1710126 - Viðmiðunarreglur um úthlutun kennslutímamagns til 



grunnskóla í Fjarðabyggð 

 
2.9  - Fræðslunefnd - 48 

 
2.10  - Eigna- skipulags- og umhverfisnefnd - 190 

 
2.11  - Menningar- og safnanefnd - 36 

 
2.12  - Íþrótta- og tómstundanefnd - 42 

3.  1711002F - Eigna- skipulags- og umhverfisnefnd - 190 

 

Fundargerð eigna- skipulags- og umhverfisnefndar, nr. 190 frá 6.nóvember, lögð 

fram til samþykktar.  

 
3.1  1708170 - Jarðgerð í Fjarðabyggð - innleiðing 

 
3.2  1612066 - Tjaldsvæði Fjarðabyggð 2017 

 
3.3  1710186 - Samningur við Veraldarvini í Fjarðabyggð 2017 

 
3.4  

1711025 - 740 - Norðfjarðarvegur - Byggingarleyfi - leyfi til að rífa 

hesthús 

 
3.5  1710166 - 730 - Slétta - Umsókn um byggingarleyfi 

 
3.6  1710017 - 735 Lambeyrarbraut 6 byggingarleyfi 

 
3.7  1710155 - 730 Austurvegur - Umsókn um lóð 

 
3.8  1709192 - 715 Fjörður 1 - Krafa um að óleyfisframkvæmdir sé fjarlægðar 

 
3.9  

1402076 - Geymslusvæði og stöðuleyfi fyrir gáma og lausafé í 

Fjarðabyggð 

 
3.10  1710175 - Endurmat hættumatslína vegna ofanflóða 

 
3.11  1605076 - Aðalfundur SSA 2017 

 
3.12  1711040 - Norðfjarðargöng, viðbragðsáætlun 

 
3.13  

1710046 - Ársfundur Umhverfisstofnunar,náttúrverndarnefnda 

sveitarfélaga og náttúrustofa 

 
3.14  - Afgreiðslur byggingafulltrúa - 78 

4.  1710016F - Fræðslunefnd - 48 

 
Fundargerð fræðslunefndar, nr. 48 frá 8.nóvember, lögð fram til samþykktar.  

 
4.1  1709007 - Heimsókn skólastjóra til fræðslunefndar haustið 2017 

 
4.2  1705194 - Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2018 

 
4.3  1709028 - Fjárheimildir í fjárhagsáætlun 2018 - Fræðslunefnd 

 
4.4  1710134 - Aðalfundur Skólaskrifstofu Austurlands 2017 

 
4.5  1705245 - Innkaupareglur Fjarðabyggðar - endurskoðun 2017 



 
4.6  

1710126 - Viðmiðunarreglur um úthlutun kennslutímamagns til 

grunnskóla í Fjarðabyggð 

 
4.7  1707064 - Ytra mat á grunnskóla - Nesskóla 

 
4.8  1710161 - Fyrirspurn til fræðslunefndar vegna rannsóknar 

 
4.9  1711014 - Ytra mat á leikskólum 2018 

 
4.10  1311034 - Niðurstöður úr Skólavoginni 

 
4.11  

1711042 - Lokaskýrsla samstarfsnefndar Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara 

5.  1711004F - Íþrótta- og tómstundanefnd - 42 

 

Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, nr. 42 frá 9.nóvember, lögð fram til 

samþykktar.  

 
5.1  1611121 - Vinna við forvarnir fyrir árið 2017 

 
5.2  1710015 - Frístundaakstur 

 
5.3  1702203 - Úthlutunarreglur íþróttastyrkja uppfærðar 2017 

 
5.4  

1710102 - Undirskriftarlisti um að breyta opnunartíma í Sundlaugar 

Eskifjarðar 

 
5.5  1706018 - Starfs- og fjárhagsáætlun 2018 íþrótta- og tómstundanefnd 

6.  1711005F - Menningar- og safnanefnd - 36 

 

Fundargerð menningar- og safnanefndar, nr. 36 frá 8.nóvember, lögð fram til 

samþykktar.  

 
6.1  

1709029 - Fjárheimildir í fjárhagsáætlun 2018 - Menningar- og 

safnanefnd 

 
6.2  1710076 - Menningarmessa 4. nóvember 2017 

 
6.3  1705245 - Innkaupareglur Fjarðabyggðar - endurskoðun 2017 

 
6.4  

1710135 - Viðaukasamningar við samning vegna tónlistarmiðstöðvar 

Austurlands og 

 
6.5  1711015 - Umsókn um styrki til menningarmála - Nesskóli 

 
6.6  1710084 - Umsókn um styrki til menningarmála - Súlan 

 
6.7  1710163 - Umsókn um styrk til menningarmála - Fjarðadætur 

 
6.8  1710173 - Umsókn um styrk vegna leiksýninga - Leikhópurinn Lotta 

 
6.9  1605076 - Aðalfundur SSA 2017 

 
6.10  1711017 - Aðalfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 2017 

Almenn mál 2 



7.  1710127 - Fundagerðakerfi - birting skjala á heimasíðu 

 
Bæjarráð vísar Reglum um birtingu gagna, til samþykktar í bæjarstjórn. 

8.  1709192 - 715 Fjörður 1 - Krafa um að óleyfisframkvæmdir sé fjarlægðar 

 

Eigna- skipulags- og umhverfisnefnd vísar til staðfestingar bæjarstjórnar, að 

eigendum Fjarðar 1, lnr. 209836,fastanr. 217-6677 verði gert að fjarlægja veg sem 

liggur frá Mjóafjarðarvegi að íbúðarhúsi Fjarðar 1 lóð og afmá jarðrask vegna hans, 

sbr. 53. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Með afmáningu jarðrasks er vísað til þess 

að vegsvæði verði lækkað þannig að það liggi jafnhátt og land umhverfis veg. 

Jafnframt að malarefni verði flutt burt, þar sem því hefur verið jafnað út á gróið 

land. 

9.  1702203 - Úthlutunarreglur íþróttastyrkja uppfærðar 2017 

 

Íþrótta- og tómstundanefnd hefur unnið að breytingum á reglum um úthlutun 

íþróttastyrkja. Á 36. fundi íþrótta- og tómstundanefndar var íþrótta- og 

tómstundafulltrúa falið að óska eftir umsögnum frá íþróttafélögum um drög að 

breytingum á reglum um íþróttastyrki. Engar umsagnir bárust. Íþrótta- og 

tómstundanefnd samþykkti því breytingarnar á 42. fundi sínum fyrir sitt leyti og 

vísar þeim til bæjarráðs til staðfestingar. Reglunum vísað til staðfestingar 

bæjarstjórnar. 

10.  1705245 - Innkaupareglur Fjarðabyggðar - endurskoðun 2017 

 

Innkaupareglur hafa verið teknar til umfjöllunar í fastanefndum. Fastanefndir gerðu 

ekki athugasemdir við reglurnar, utan að hafnarstjórn gerði athugasemd við 11.gr. 

og hefur henni verið komið á framfæri við fjármálastjóra. Vísað til bæjarstjórnar til 

staðfestingar. 

11.  1710126 - Viðmiðunarreglur um úthlutun kennslutímamagns til grunnskóla í 

Fjarðabyggð 

 

Í tengslum við vinnu við fjárhagsáætlun 2018 leggur fræðslunefnd til breytingu á 

úthlutunarreglum kennslutímafjölda við grunnskólana í Fjarðabyggð. Breytingin 

varðar tímamagn til skólanna vegna tvítyngdra nemenda, þegar fjöldi nemenda er 

orðinn meiri en 20 nemendur í skólanum. Í stað þess að fylgi hverjum nemenda 

umfram 20 einn tími mun fylgja hálfur tími. Bæjarráð hefur samþykkt reglurnar 

fyrir sitt leyti og vísar þeim til staðfestingar bæjarstjórnar. 

 

 

 
 


