
 

 

 

68. Fundur bæjarráðs Blönduósbæjar 
miðvikudaginn 7. nóvember 2012 2012, kl. 15:00. 

 
 

 

Arnar Þór Sævarsson, bæjarstjóri ritaði fundargerð. Mæting skv. 

undirskriftum.   
 

 
 

Dagskrá: 
 

1. Bréf frá Atvinnuvega-og nýsköpunarráðuneyti frá 19. október 2012 
 

2. Fundargerðir 
a) Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 26. október 2012 
b) Menningarráðs Norðurlands vestra frá 9. október 2012 
c) Menningarráðs Norðurlands vestra frá 12. október 2012 
d) Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna frá 24. október 2012 
e) Stjórnar Hafnasambands Íslands frá 15.október 2012 
 

3. Bréf frá Landskerfi bókasafna frá 23. október 2012 
 

4. Önnur mál 

 
 

 

Afgreiðslur: 
 

1. Bréf frá Atvinnuvega-og nýsköpunarráðuneyti frá 19. október 2012 
Atvinnuvega-og nýsköpunarráðuneytið hefur úthlutað byggðakvóta til sveitarfélagsins sem 
nemur 140 þorskígildstonnum. 
 
Byggðakvóti sveitarfélagsins ræddur. Samþykkt var eftirfarandi undanþága frá reglugerð 
nr. 628/2012, um úthlutun byggðakvóta til byggðalaga á fiskveiðiárinu 2012/2013. 
 
4. gr. reglugerðarinnar breytist þannig:  „Skipta skal 37,5% úthlutaðs byggðakvóta jafnt milli 
þeirra fiskiskipa  sem uppfylla skilyrði 1. gr. reglugerðarinnar og 25% skal úthlutað til  
fiskiskipa  sem orðið hafa fyrir samdrætti í veiðum á rækju í Húnaflóa skipt í hlutfalli við 
hlutdeild í Húnaflóarækju 1. september 2012 og 37,5% sem verði skipt milli þeirra fiskiskipa  
sem uppfylla skilyrði 1. gr. reglugerðarinnar, í hlutfalli við landaðan afla hlutaðeigandi 
fiskiskips, í þorskígildum talið, á tímabilinu 1. september 2011 til 31. ágúst 2012.“  
 
 

2. Fundargerðir 
a) Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 26. október 2012 

Lögð fram til kynningar. 
 

b) Menningarráðs Norðurlands vestra frá 9. október 2012 
Lögð fram til kynningar. 
 



 

c) Menningarráðs Norðurlands vestra frá 12. október 2012 
Lögð fram til kynningar. 
 

d) Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna frá 24. október 2012 
Lögð fram til kynningar. 
 

e) Stjórnar Hafnasambands Íslands frá 15.október 2012 
Lögð fram til kynningar. 

 
3. Bréf frá Landskerfi bókasafna frá 23. október 2012 

Aukaaðalfundur Landskerfis bókasafna hf. verður haldinn fimmtudaginn 8. nóvember 
klukkan 14:00 að Höfðatúni 2, 105 í Reykjavík.  
 
Blönduósbær mun ekki senda fulltrúa á fundinn að þessu sinni. 
 

4. Önnur mál 
Lagt var fram minnisblað frá Tæknideild um snjómokstur, gatna, gangstétta og 
hálkueyðingu á vegum Blönduósbæjar. Þar er lagt til að framlengja samninga til eins árs. 
Bæjarráð felur Tæknideild að framlengja samningum og hefja undirbúning að útboði á 
snjómokstri og hálkueyðingu vorið 2013. 
 
 

 
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
 
Fundi slitið 17:00 
                                                 
 
Zophonías Ari Lárusson (sign.)    Arnar Þór Sævarsson (sign.) 
Anna Margret Sigurðardóttir (sign.) 
Oddný María Gunnarsdóttir(sign.) 


