
Hreppsnefnd Akrahrepps: Fundargerð 2. febrúar 2022 

40. fundur 2018 – 2022 

Fundarstaður: Héðinsminni og hófst fundur klukkan 17.00 

Mætt: Einar Gunnarsson, Eyþór Einarsson, Hrefna Jóhannesdóttir, Þorkell Gíslason og Ragnhildur 

Jónsdóttir mætt í stað Drífu Árnadóttur. 

Fundardagskrá: 

 

1. Kjörskrárstofn vegna kosninga um sameiningu Akrahrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar  

laugardaginn 19. febrúar 2022, lagður fram til samþykktar. 

Hreppsnefnd fór yfir kjörskrárstofn Akrahrepps vegna kosninga um sameiningu Akrahrepps 

og Sveitarfélagsins Skagafjarðar, laugardaginn 19. febrúar 2022. 

 

Kjörskrárstofn byggir á íbúaskrá Þjóðskrár 29. janúar 2022. Á kjörskrá eru alls 156 

einstaklingar, þar af 76 karlar og 80 konur.  

 

Hreppsnefnd samþykkir kjörskrárstofn sem kjörskrá í sveitarfélaginu með fyrirvara um 

hugsanlegar breytingar. Oddvita falið að ganga frá kjörskrárstofni og undirrita sem kjörskrá.  

 

Kjörskrá Akrahrepps mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins, Silfrastöðum, frá 3. 

febrúar 2022 til kjördags.  

 

2. Áframhaldandi samstarf um málefni fatlaðs fólk á Norðurlandi vestra. 

Lagt fram erindi frá Svf. Skagafirði, dagssett 31.01.2022, þar sem óskað er afstöðu 

Akrahrepps til áframhaldandi samstarfs um málefni fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra. 

 

Hreppsnefnd samþykkir samhljóða að taka þátt í áframhaldandi samstarfi sveitarfélaga á 

Norðurlandi vestra um málefni fatlaðs fólks.  Ljóst er að fjármögnun til málaflokksins er 

ábótavant og skorar hreppsnefnd Akrahrepps á ríkisvaldið að auka framlög til málaflokksins. 

 

3. Félagsþjónusta - umsókn um foreldragreiðslur. 

Erindið samþykkt.  

 

4. Héðinsminni. 

Lögð fram drög að afnotasamningi um Héðinsminni milli Akrahrepps og Kvenfélags  

 Akrahrepps.  

Oddvita falið að bera samninginn undir Kvenfélag Akrahrepps og húsnefnd   

 Héðinsminnis. 

 

5. Fundargerðir lagðar fram til kynningar 

• Fundargerð 72. fundar stjórnar SSNV frá 11. janúar. Lögð fram til kynningar.  



• Fundargerð 73. fundar stjórnar SSNV frá 1. febrúar. Lögð fram til kynningar.  

• Fundargerð umræðufundar um stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar á landsbyggðinni 

frá 27. Janúar sl.  Lögð fram til kynningar.  

 

 

6. Önnur mál 

Hér undir skýrsla oddvita. 

 

Fundi slitið klukkan 17.55 
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