
 

Þrettándi fundur hreppsnefndar haldinn að Breiðabliki 9. september 2022 kl. 16. 

 

Mætt eru Herdís Þórðardóttir, Veronika G. Sigurvinsdóttir, Þröstur Aðalbjarnarson, Guðbjörg 

Gunnarsdóttir og Sigurbjörg Ottesen, sem að ritaði fundargerðina.  

Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna.  

Oddviti óskaði eftir að bæta við dagskrána einum lið og er hann númer 7. á dagskránni. Samþykkt af 

öllum fundarmönnum. 

Eftirfarandi var tekið fyrir: 

 

1. Árshlutauppgjör Eyja- og Miklaholtshrepps 

Halldóra Pálsdóttir, sérfræðingur í endurskoðun hjá KPMG tengdist fundinum í gegnum 

fjarfundarbúnað. Fór hún yfir árshlutauppgjör sveitarfélagsins fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 

2022.  

 

2. Stofnun sameiginlegs umdæmisráðs barnaverndar á landsvísu 

Hreppsnefnd samþykkir erindið.  

 

3. Persónuverndarfulltrúi  

Eyja- og Miklaholtshreppur er án samnings við persónuverndarfulltrúa eins og er. 

Hreppsnefnd samþykkir að leita til Deloitte á Íslandi um þjónustu.  

 

4. Erindi frá Sveinbjörgu Zophoníasdóttir, dagsett 1. september 2022 

Sveinbjörg bendir á í erindinu að heilsuspillandi dekkjakurl sé á gervigrasvellinum í 

Laugargerði og óskar eftir að hreppsnefnd kanni möguleika á að skipta efninu út. Oddvita 

falið að kynna sér hvaða efni eru sett í staðinn, framkvæmd þess og kostnað.  

 

5. Erindi frá Sveinbjörgu Zophoníasdóttir og Jóni Ásgrímssyni, dagsett 8. ágúst 2022 

Í erindi sínu óska Sveinbjörg og Jón eftir heimagreiðslum með 2ja ára dóttur sinni þar sem 

þau sjá ekki fram á að geta nýtt leikskólaúrræði hreppsins á leikskólaselinu á Lýsuhóli.  

Sigurbjörg lýsir sig vanhæfa sökum þess að hún eigi barn sem að nálgast leikskólaaldur og 

óskar eftir að sitja hjá við afgreiðslu málsins. Oddviti óskar eftir að varaoddviti taki við 

fundarstjórn undir þessum lið. Sigurbjörg sat hjá við afgreiðslu málsins. 

 

Hreppsnefnd ræddi erindið. Hreppsnefnd ætlar að búa til reglur um skilgreingu, skilyrði og 

afgreiðslu heimagreiðslna til foreldra vegna barna á leikskólaaldri. Oddvita falið að vinna 

útfærslu að reglum.  

 

6. Breiðablik 

Eldhúsið á Breiðabliki þarfnast viðhalds til að uppfylla skilyrði Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 

fyrir starfsleyfi sem framleiðslueldhús. Hreppsnefnd ætlar ekki í þessar framkvæmdir að svo 



stöddu og er því framleiðsluleyfið fallið úr gildi. Oddvita falið að greina Heilbrigðiseftirliti 

Vesturlands frá niðurstöðu hreppsnefndar.  

 

7. Fundargerð 41. fundar skipulags- og byggingarnefndar 

Fundargerð lögð fyrir fundinn og staðfest.  

 

8. Fundargerð aðalfundar FSSF 

Fundargerð lögð fyrir fundinn til kynningar.  

 

9. Fundargerð 127. fundar stjórnar FSS 

Fundargerð lögð fyrir fundinn til kynningar.  

 

10. Fundargerð 912. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga 

Fundargerð lögð fyrir fundinn til kynningar.  

 

Ekki var fleira gert, fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið kl. 18:15. 

 

 

 

Sigurbjörg Ottesen sign 

Herdís Þórðardóttir sign 

Veronika G. Sigurvinsdóttir sign 

Þröstur Aðalbjarnarson sign 

Guðbjörg Gunnarsdóttir sign 

 

 

 

 

 

 


