
 

39. FUNDUR Í BÆJARSTJÓRN BLÖNDUÓSBÆJAR 
 
Dagsetning: 4. nóvember 2013, kl. 17:00 
 
 
Bæjarstjórn Blönduósbæjar kom saman til 39. fundar mánudaginn 4. nóvember 2013 kl. 17:00 að 
Hnjúkabyggð 33. Forseti bæjarstjórnar, Ágúst Þór Bragason, setti fundinn og stjórnaði honum. 
Fundarritari var Auðunn Sigurðsson. Undirritaðir sátu fundinn. 
 
 
 
 
Dagskrá: 

 
1. Fjárhagsáætlun 2014 – fyrri umræða 
2. Þriggja ára fjárhagsáætlun 2015-2017 – fyrri umræða 
3. Fundargerðir: 

a. Bæjarráð frá 21. október 2013 
b. Bæjarráð frá 22. október 2013 
c. Bæjarráð frá 23. október 2013 
d. Bæjarráð frá 24. október 2013 
e. Bæjarráð frá 29. október 2013 
f. Bæjarráð frá 30. október 2013 
g. Fræðslunefnd frá 9. október 2013 
h. Skipulags-, byggingar- og veitunefnd frá 29. október 2013 

 
 

 
Afgreiðslur: 

 
1. Fjárhagsáætlun 2014 – Fyrri umræða 

 
Lögð fram fjárhagsáætlun 2014 til fyrri umræðu, rekstaryfirlit og sjóðsstreymi. 
Endurskoðandi Blönduósbæjar, Þorsteinn Þorsteinsson, mætti á fundinn og fór yfir 
áætlunina með fundarmönnum. Miklar umræður urðu um áætlunina en að henni lokinni 
vísaði forseti fjárhagsáætlun Blönduósbæjar til síðari umræðu. Það var samþykkt með 7 
atkvæðum samhljóða. 
 

2. Þriggja ára fjárhagsáætlun 2015-2017 – Fyrri umræða 
 
Þriggja ára fjárhagsáætlun Blönduósbæjar fyrir árin 2015-2017 lögð fram til fyrri umræðu. 
Nokkrar umræður urðu um áætlunina en að henni lokinni vísaði forseti fjárhagsáætlun 
Blönduósbæjar 2015-2017 til síðari umræðu. Það var samþykkt með 7 atkvæðum 
samhljóða. 
 
Hér vék Þorsteinn Þorsteinsson af fundi. 



 

 
3. Fundargerðir: 

 
a. Bæjarráð frá 21. október 2013 

Fundargerðin er í 4 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Miklar umræður urðu um 
fundargerðina og að umræðum loknum var fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt 
samhljóða með 7 atkvæðum. 
 

b. Bæjarráð frá 22. október 2013 
Fundargerðin er í tveimur liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Fundargerðin gefur 
ekki tilefni til ályktana. 
 

c. Bæjarráð frá 23. október 2013 
Fundargerðin er í tveimur liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Fundargerðin gefur 
ekki tilefni til ályktana. 
 
 

d. Bæjarráð frá 24. október 2013 
Fundargerðin er í tveimur liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Fundargerðin gefur 
ekki tilefni til ályktana. 
 
 

e. Bæjarráð frá 29. október 2013 
Fundargerðin er í tveimur liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Fundargerðin gefur 
ekki tilefni til ályktana. 
 
 

f. Bæjarráð frá 30. október 2013 
Fundargerðin er í þremur liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Að umræðum 
loknum var fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 
 

g. Fræðslunefnd frá 9. október 2013 
Fundargerðin er í 5 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Að umræðum loknum var 
fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 
 
 

h. Skipulags-, byggingar- og veitunefnd frá 29. október 2013 
Fundargerðin er í 4 liðum. Fundargerðin kynnt og tekin til umræðu. Nokkrar umræður urðu 
um fundargerðina. Að því loknu var fundargerðin í heild sinni borin undir atkvæði og 
samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. 

 
 
 

Fundargerðin lesin upp og samþykkt. Fundi slitið kl. 19:15. 
 
 
 



 

 
Ágúst Þór Bragason, forseti (sign.)  Auðunn Sigurðsson, ritari (sign.) 
Zophonías Ari Lárusson (sign.) 
Heiðrún Bjarkadóttir (sign.) 
Anna Margret Sigurðardóttir (sign.) 
Oddný María Gunnarsdóttir (sign.) 
Hörður Ríkharðsson (sign.) 
Þórdís Hauksdóttir (sign.) 
Arnar Þór Sævarsson (sign.) 
 

 


