
Hreppsnefnd Akrahrepps: Fundargerð 29. nóvember 2021 

37. fundur 2018 – 2022 

Fundarstaður: Héðinsminni og hefst fundur klukkan 16.30. 

Mætt: 

Fundargerð: 

 

1. Fjárhagsáætlun 2022-2025  - fyrri umræða 

Lögð fram drög að fjárhagsáætlun.  

 

Oddviti fór yfir og gerði grein fyrir helstu niðurstöðum. Að því loknu var tók við umræða í 

hreppsnefnd um helsti meginatriði og áherslur. 

 

Afgreiðsla við fyrri umræðu  

Hreppsnefnd samþykkir með 5 samhljóða atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Akrahrepps 2022-2025 

til síðari umræðu í hreppsnefnd. 

 

2. Gjaldskrár 2022 

Lögð fram drög að gjaldskrá sveitarfélagsins. 

 

3. Reglur um fjárhagsaðstoð 

Lögð fram tillaga um að hvatapeningar árið 2022 hækki í 40.000 kr. Reglur um hvatapeninga að 

öðru leyti óbreyttar. 

Hreppsnefnd samþykkir samhljóða að hækka hvatapeninga úr 25.000 kr. í 40.000 kr.  

Lögð fram tillaga um hækkun á greiðslum sem tilgreindar eru í Reglum um niðurgreiðslu 

sveitarfélagsins Akrahrepps á daggæslu í heimahúsum og um foreldragreiðslur. 

Hreppsnefnd felur oddvita að vinna tillöguna áfram fyrir næsta fund. 

 

4. Skilabréf og álit samstarfsnefndar um sameiningu Akrahrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 

Í september 2021 samþykktu sveitarstjórnir Akrahrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar að skipa 

samstarfsnefnd um sameiningu sveitarfélaganna samkvæmt 1. mgr. 119. gr. sveitarstjórnarlaga.  

Samstarfsnefnd hefur skilað áliti sínu til sveitarstjórna með skilabréfi dags. 26. nóvember og 

greinargerðinni Skagfirðingar-stöðugreining og forsendur dags. 26. nóvember 2021. 

Samstarfsnefndin hefur komið saman á 10 bókuðum fundum. Hrefna Jóhannesdóttir oddviti 

Akrahrepps var kjörin formaður nefndarinnar. Samstarfsnefnd átti víðtækt samráð við íbúa og 

starfsfólk sveitarfélaganna við undirbúning og vinnslu verkefnisins. Birtar voru upplýsingar á 



vinnslustigi á vefsíðunni skagfirdingar.is og sjónarmiða íbúa leitað á íbúafundum. Tillaga 

samstarfsnefndar er m.a. byggð á hugmyndum og ábendingum sem komu fram í því samráðsferli.  

Með vísan til þeirrar vinnu sem fram hefur farið, samráð við íbúa og starfsfólk er það álit nefndarinnar 

að sameining Skagfirðinga í eitt sveitarfélag hafi fleiri kosti en galla. Sameiningu sveitarfélaganna fylgja 

áskoranir sem nefndin telur að hægt sé að mæta með útfærslu stjórnskipulags þar sem íbúar fái meiri 

tækifæri til beinnar þátttöku í ákvarðanatöku.  

Að mati nefndarinnar mun sameining sveitarfélaganna hafa í för með sér aukna fjárfestingagetu og 

stuðla að hraðari uppbyggingu í Varmahlíð. Sveitarfélag allra Skagfirðinga mun hafa sterkari rödd við 

að koma hagsmunum íbúa og atvinnulífs í Skagafirði á framfæri við stjórnvöld. Öflugt sveitarfélag með 

einfalda og skilvirka stjórnsýslu, sem leitar eftir sjónarmiðum íbúa með skipulögðum hætti getur bætt 

búsetuskilyrði og veitt framúrskarandi þjónustu til framtíðar. 

Lagt er til að atkvæðagreiðsla fari fram laugardaginn 19. febrúar 2022 í báðum sveitarfélögunum. 

Jafnframt leggur nefndin til að samstarfsnefnd verði falið að undirbúa atkvæðagreiðslu og kynna 

tillöguna og helstu forsendur fyrir íbúum sveitarfélaganna. 

 

Afgreiðsla við fyrri umræðu 

Sveitarstjórn Akrahrepps vísar málinu til síðari umræðu sbr. 2. mgr. 119. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

138/2011. 

 

5. Erindi frá Sveitarfélaginu Skagafirði um stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar vegna byggingar 

íbúðarhúsnæðis fyrir fatlað fólk á Blönduósi og Sauðárkróki 

Hreppsnefnd tekur jákvætt í erindið. 

 

6. Skipulagsmál 

a. Deiliskipulag Örlygsstaðir 

Minjastofnun óskar eftir því að unnið verði deiliskipulag fyrir Örlygsstaði og hefur hug á að 

sækja um styrk til þeirrar vinnu til Landsáætlunar um uppbyggingu innviða. Óskað er eftir 

staðfestingu á því að  svf. Akrahreppur sé tilbúið til að vera samstarfsaðili við gerð 

deiliskipulags á  Örlygsstöðum. 

 

Hreppsnefnd tekur jákvætt í erindið. 

 

b. Virkjanaáform Dalsá 

Erindinu frestað til síðar. 

 

c. Kláfur við Skatastaði 



Erindi barst frá landeigendum á Skatastöðum þar sem þess er farið á leit við svf. Akrahrepp að 

eignarhald á kláfnum sé skilgreint og hver beri ábyrgð á honum. Sömuleiðis er óskað eftir 

aðstoð hreppsins við að skýra nánar aðkomu ríkisins að þessu samgöngumannvirki 

(Vegagerðin og Minjastofnun). 

 

Hreppsnefnd þakkar landeigendum fyrir að vekja athygli á þessu máli og mun skoða þetta 

nánar í samstarfi við þá sem málið varðar. 

 

7. Fundargerðir lagðar fram til kynningar 

• Fundargerð 5-10. fundar samstarfsnefndar vegna formlegra sameiningarviðræða. Lögð fram 

til kynningar. 

• Fundargerð 70. fundar stjórnar SSNV frá 2. nóvember. Lögð fram til kynningar. 

 

8. Önnur mál 

Hér undir skýrsla oddvita. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið klukkan 19.55 

 

https://www.skagfirdingar.is/is/thjonusta/santus

