
Fimmti fundur haldinn að Breiðabliki miðvikudaginn 5. maí 2021 að 
Breiðabliki  kl. 20:30 
 
Mættir: Eggert Kjartansson, Atli Sveinn Svansson,  Gísli Guðmundsson, Halldór Jónsson og 
Katrín Gísladóttir. Haraldur Reynisson endurskoðandi sat fund undir fyrsta og öðrum lið. 
 
Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 
Dagskrá: 

1. Endurskoðunarskýrsla Eyja og Miklaholtshrepps  vegna 2020. Haraldur fór yfir 

endurskoðunarskýrslu ársins 2020 

2. Ársreikningar Eyja og Miklaholtshrepps vegna 2020 fyrri umræða. Haraldur fór yfir 

ársreikninginn og var hann samþykktur samhljóða til seinni umræðu.  

3. Umsóknir um námsvist utan lögheimilissveitarfélags. Samþykkt samhljóða að hafna beiðninni 

enda lítið orðið eftir af skólaárinu.  

4. Erindi frá Jóni og Herdísi í Kolviðarnesi og varðar ósk þeirra um að hreppsnefnd kanni vilja 

íbúa sveitarfélagsins til sameiningar sveitarfélaga og þá hvert. Oddvita falið að kanna hvaða 

möguleikar eru á fyrirkomulagi við slíkt og leggja fyrir næsta fund.  

5. Fyrirspurnir frá Eyrúnu og varðar sameiningarmál sveitarfélaga og fl.  Oddvita falið að koma á 

samtali við Eyrúnu um þau atriði sem nefnd eru í tölvupóstinum með því að bjóða henni á 

fund til sín. 

6. Eftirlitsskýrsla vegna Laugargerðisskóla leik og grunnskóli dagsett 12. apríl 2021 frá 

Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Skýrslan lögð fram og farið yfir hana. 

7. Fundargerð 115 fundur stjórnar FSS frá 26. febrúar 2021. Lögð fram til kynningar. 

8. Fundargerð 116 fundar FSS sem haldinn var 31. mars 2021. Lögð fram til kynningar. 

9. Bréf frá Samgöngu og Sveitarstjórnarráðuneytinu frá 13. apríl 2021 og varðar fjármál 

sveitarfélaga. Lagt fram til kynningar.  

10. 159 fundur stjórnar SSV – fundargerð. Lögð fram til kynningar. 

11. 160 fundur stjórnar SSV – fundargerð. Lögð fram til kynningar. 

12. 896 fundaregerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð fram til kynningar. 

13. Málefni Laugargerðisskóla. Fært í trúnaðarbók. Tekinn fyrir starfslokasamningur við 

skólastjóra,  Í samræmi við álit fagaðila lagði oddviti til að fundi yrði lokað og málið fært í 

trúnaðarbók. Samþykkt samhljóða að fara að leiðbeiningum fagaðila og loka fundi og færa 

málið í trúnaðarbók.  

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið 

 

Katrín Gísladóttir ( sign ) 

Halldór Jónsson ( sign ) 

Gísli Guðmundsson ( sign )  

Atli Sveinn Svansson ( sign ) 

Eggert Kjartansson ( sign ) 



 

 

 

 


