
Hreppsnefnd Akrahrepps: Fundargerð 28. apríl 2021 

31. fundur 2018 – 2022 

Fundarstaður: Héðinsminni og hefst fundur klukkan 20.00 

Mætt: Drífa Árnadóttir, Einar Gunnarsson, Eyþór Einarsson, Hrefna Jóhannesdóttir og Þorkell 

Gíslason.  

Endurskoðandi Akrahrepps, Aðalsteinn Þór Sigurðsson, ásamt skoðunarmönnum reikninga, 

Rögnvaldi Ólafssyni og Unni Erlu Sveinbjörnsdóttur. 

Dagskrá: 

 

1. Fjárhagsleg málefni 

a. Ársreikningur Akrahrepps 2019 – seinni yfirferð.  

Aðalsteinn Þór Sigurðsson endurskoðandi mætir og fer yfir ársreikninginn. 

 

Tekjur: 202.619.720,- 
Gjöld: 197.050.854,- 
Afskriftir: 6.248.740,- 
Rekstrarniðurstaða f. 

vexti: 
(679.874),- 

Fjármunastaða: (158.690),- 

Rekstrarniðurstaða: (838.564),- 
  
Fastafjármunir: 136.742.045,- 
Veltufjármunir: 200.632.166,- 
Bankainnistæður: 188.864.556,- 
Eignir samtals: 337.374.211,- 
Skuldir um áramót: 43.348.987,- 

 

 Reikningar samþykktir samhljóða. 

 

b. Skýrsla endurskoðanda. 

Aðalsteinn Þór Sigurðsson leggur fram skýrslu endurskoðanda fyrir árið 2020. 

Endurskoðandi og skoðunarmenn reikninga yfirgáfu fundinn að þessum lið loknum. 

 

2. Fundargerðir lagðar fram til kynningar 

a. Fundargerð 65. fundar stjórnar SSNV frá 6. apríl. Lögð fram til kynningar.  

b. Fundargerð 896. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð fram til kynningar 

 

 

3. Fjallskilasamþykkt Skagafjarðarsýslu frá 2017 

Lögð fram drög að endurskoðaðri fjallskilasamþykkt fyrir Skagafjarðarsýslu til samþykktar. 

Hreppsnefnd samþykkir framlagða fjallskilasamþykkt með áorðnum breytingum. 

 

 

4. Fjallskilamál í Akrahreppi 2021 



Sagt frá fundi með fjallskilanefnd Hörgársveitar þann 20. apríl sl. Rætt um göngur á komandi 

hausti og fjallskilastjóra falið að ganga frá dagssetningum sem fyrst með fjallskilanefnd. 

 

5. Innkomin erindi 

a. Erindi frá Byggðaráði svf. Skagafjarðar 

Byggðarráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir að bjóða hreppsnefnd Akrahrepps til 

formlegra viðræðna um sameiningu sveitarfélaganna tveggja í Skagafirði. Til stuðnings 

sveitarfélögunum í viðræðuferlinu verði leitað liðsinnis óháðra ráðgjafa til að meta kosti og 

galla mögulegrar sameiningar og þau tækifæri sem í henni geta falist. 

Umræður fóru fram um fundarboð Byggðaráðs Svf. Skagafjarðar. Ekki var samstaða um það 

innan hreppsnefndar að tímabært væri að hefja formlegar sameiningarviðræður. Þó telur 

hreppsnefnd það grundvöll fyrir allri ákvarðanatöku að farið verði í það að meta 

hugsanlegan ávinning og veikleika mögulegrar sameiningar á forsendum sveitarfélagsins og 

með hag samfélagsins alls að leiðarljósi. Slík vinna yrði unnin í víðtæku samráði við íbúa og 

niðurstaðan lögð fyrir þá til ákvörðunar um áframhaldið. 

 

Sérbókun: 

Einar Gunnarsson varaoddviti leggur fram eftirfarandi sérbókun: 

 

Nú hefur meirihluti hreppsnefndar Akrahrepps ákveðið að hefja vinnu við skoðun á kostum 

og göllum sameiningar við Sveitarfélagið Skagafjörð. Leiði sú vinna til sameiningar flyst öll 

ákvarðanataka um okkar stærstu hagsmunamál til pólitískt kjörinna fulltrúa í öðru 

sveitarfélagi, en eins og kunnugt er snúast pólitískir hagsmunir ekki eftir því hvernig vindar 

blása í Blönduhlíð. 

 

Meðal mála sem nú eru á borði hreppsnefndar er uppbygging skólanna í Varmahlíð en þar á 

Akrahreppur 25% eignarhlut og einnig er nýhafin vinna við endurskoðun aðalskipulags. 

Við getum haft mikil áhrif á þróun okkar samfélags ef við vöndum vinnubrögð við afgreiðslu 

þessa mála. 

 

Samstarf sveitarfélaga, kaup og sala þjónustu þeirra á milli án þess að staðsetning þeirra 

skipti máli verður sífellt auðveldari. Rafræn stjórnsýsla og störf án staðsetningar eiga eftir að 

auðvelda rekstur smærri sveitarfélaga. 

 

Akrahreppur hefur sjálfur fjárhagslegt bolmagn, mannauð og þekkingu til að reka gott 

samfélag áfram. 

 

 

 

b. Erindi frá SSNV – beiðni um tilnefningu í samgöngu- og innviðanefnd. 

Á 29. ársþingi SSNV sem fram fór þann 16. apríl 2021 var eftirfarandi bókað í þinggjörð: 

29. ársþing SSNV, haldið rafrænt 16. apríl 2021, samþykkir að skipuð verði Samgöngu- og 

innviðanefnd SSNV. Nefndina skipi einn fulltrúi frá hverju sveitarfélagi á Norðurlandi vestra 

og skulu sveitarfélögin tilnefna hvert um sig sinn fulltrúa fyrir 30. maí nk. 

 

Hlutverk nefndarinnar er að yfirfara gildandi samgöngu- og innviðaáætlun Norðurlands 

vestra og uppfæra eftir þörfum. Skal endurnýjuð áætlun lögð fyrir ársþing SSNV 2022. 



 

Hreppsnefnd tilnefnir Drífu Árnadóttur í samgöngu og innviðanefnd SSNV. 

 

6. Önnur mál 

 Engin önnur mál og fundi lauk klukkan 23.30 

 

 

 

 


