
Hreppsnefnd Akrahrepps: Fundargerð 9. september 2021 

34. fundur 2018 – 2022 

 

Fundarstaður: Héðinsminni og hófst fundur klukkan 17.00 

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

 

Fundargerð: 

 

1. Samstarfsnefnd um sameiningu sveitarfélaga í Skagafirði 

Í júní síðastliðnum var samþykkt að hefja óformlegar sameiningarviðræður og myndaður 
verkefnishópur. Í kjölfar greiningarvinnu og íbúafunda í sveitarfélögunum þann 26. ágúst sl., bókaði 
verkefnishópurinn á fundi sínum þann 2. sept. sl. að leggja fram eftirfarandi tillögu til afgreiðslu í 
sveitarstjórnum Akrahrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar: 

Tillaga fyrir sveitarstjórn 
Sveitarstjórn Akrahrepps samþykkir með þremur atkvæðum að skipa 5 fulltrúa og tvo til vara í 
samstarfsnefnd sem kanna skal möguleika á sameiningu sveitarfélaganna í samræmi við 119. 
grein sveitarstjórnarlaga.  

Stefnt skal að því að samstarfsnefnd skili áliti sínu til sveitarstjórna í nóvember næstkomandi með 
það fyrir augum að kynning tillögunnar hefjist í desember og að kjördagur verði í janúar 2022. 
Samstarfsnefndinni er falið að setja verkefninu nánari verkáætlun og tímaramma.  

Tillaga þessi er lögð fram í kjölfar óformlegra viðræðna fulltrúa sveitarfélaganna og samráðs við 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Fyrirliggjandi er 
stöðugreining sem styttir verktímann verulega og samráð við íbúa er hafið.  

Sveitarstjórn skipar Eyþór Einarsson, Drífu Árnadóttur, Hrefnu Jóhannesdóttur, Láru Gunndísi 
Magnúsdóttur og Sigríði Sigurðardóttur til setu fyrir sína hönd sem aðalmenn í samstarfsnefnd og  
Ragnhildi Jónsdóttur og Stefán Magnússon til vara. 

 

Bókun Einars Gunnarssonar frá 28. apríl sl. stendur óbreytt.  Einar og Þorkell Gíslason greiða 

atkvæði á móti tillögunni. 

 

2. Skipulagsmál 

Lögð fram til kynningar fundargerð frá 2. fundi byggingar- og skipulagsnefndar Akrahrepps. Á 

fundinum voru tekin fyrir þrjú mál: 1. Flugumýrarhvammur – umsókn um landskipti. 2. Hjarðarhagi 

– umsókn um landskipti. 3. Mál til kynningar. Breyting á jarðalögum. 

Byggingar- og skipulagsnefnd samþykkti erindin eins og þau voru lögð fram. 

Hreppsnefnd samþykkir fundargerð byggingar- og skipulagsnefndar, hvern lið fyrir sig. 

 

 

 

3. Rekstur menningarhússins Miðgarðs 



Atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd Svf. Skagafjarðar mun taka umsóknir um rekstur 

Miðgarðs fyrir um miðjan mánuðinn. Tvær umsóknir bárust og voru umsækjendur boðaðir í 

viðtal við eigendur hússins 25. ágúst sl. Óskað er afstöðu Akrahrepps til umsækjendanna. 

Hreppsnefnd mælir með ráðningu Tónadans / Kristínar Höllu Bergsdóttur. 

 

4. Fundargerðir lagðar fram til kynningar 

a) Fundargerð 68. fundar stjórnar SSNV frá 7. september. Lögð fram til kynningar.  

b) Fundargerð 900. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð fram til kynningar. 

c) Ársreikningur Norðurár. Lagður fram til kynningar 

 

5. Önnur mál 

 

Engin fleiri mál og fundi lauk kl. 19.45 


