
Akrahreppur - fundargerð hreppsnefndar 

Fundur í hreppsnefnd Akrahrepps haldin í Héðinsminni 12. júlí  
Hreppsnefnd og varahreppsnefnd: Stefán gat ekki mætt. 
 
1. mál: skólaakstur 
Rætt um reglur um skólaakstur . Samþykktar reglur Akrahrepps um skólaakstur í grunnskóla. 
Samþykkt að auglýsa eftir bílstjóra fyrir skólaakstur í framhlíðinni. 
 
2. mál: Upplýsingamiðlun innan sveitastjórnar og innan sveitarfélagsins 
Hrefna kynnti þessi mál, vistun gagna og heimasíðu hreppsins. Íris Olga mun vinna að 
þessum málum með Hrefnu. 
 
3. Fjallskilamál 
Þorkell fjallskilastjóri ræddi almennt um þau, réttarhólf verður girt við Silfrastaðarrétt nú í 
sumar. Upprekstur hrossa leyfður um miðjan júlí. 
 
4. Ýmis mál 
Oddviti upplýsti um ýmis mál sem eru í gangi eða gengið hefur verið frá:  

a. Nýjar persónuverndarreglur og kröfur um skipan persónuverndarfulltrúa 
b. Erindi frá SSNV 

i. Lögreglusamþykkt í umdæminu 
ii. Upplýsingamiðlun frá SSNV 
iii. Kynning á miðhálendisþjóðgarði á Hvammstanga 20. ágúst - Hrefna fer á 

þann fund. 
c. Erindi frá ráðuneytum 

i. Listi yfir samstarfssamninga 
ii. Misræmi á fjárhagsáætlun og ársreikningi 

d. Erindi frá Ríkisendurskoðun 
i. Yfirlýsing vegna kostnaðar kosningabaráttu frambjóðenda í persónukjöri. 

Oddviti hefur nú þegar svarað erindinu, þetta á ekki við í Akrahreppi. 
e. Samningar milli Akrahrepps og annara: 

i. Samstarfssamningur við sveitarfélagið Skagafjörð 
ii. Samningur um samstarf um sorpeyðingu 
iii. Samningur milli sveitarfélagsins Skagafjarðar, Akrahrepps, Húnaþings vestra 

og sveitarfélagsins Skagastrandar annars vegar og Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins hins vegar, um rekstur Náttúrustofu Norðurlands 
vestra. 

f. Vegagerð hefur tilkynnt fyrirhugaða niðurfellingu Hjarðarhagavegar á vegaskrá, þar 
sem ekki er föst búseta í Hjarðarhaga. 

g. Auglýsa á stöðu húsvarðar í Héðinsminni. 
h. Brotajárnsbíll kemur eftir 10. ágúst. Þeir sem vilja láta fjarlægja brotajárn eru beðnir 

um að hafa samband við hrefnsnefndarfólk fyrir 10. ágúst 
i. Kynnt bréf frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra vegna starfsleyfisskyldu í 

Þormóðsholti. 
 

Fundi slitið -  
 
Drífa Árnadóttir 
Lára Gunndís Magnúsdóttir 
Ragnhildur Jónsdóttir 

Sigríður Sigurðardóttir 
Íris Olga Lúðvíksdóttir 
Eyþór Einarsson 
Einar Gunnarsson 
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Þorkell Gíslason 
Hrefna Jóhannesdóttir 


