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Fundur 1-2022 

 

Fundur haldinn í sveitarstjórn Skagabyggðar miðvikudaginn 30. mars 2022 kl. 15:00 í 

Skagabúð. 

 

Mætt voru: Dagný Rósa Úlfarsdóttir, Karen Helga R. Steinsdóttir, Kristján Steinar 

Kristjánsson, Magnús Björnsson og Magnús Guðmannsson.  

Oddviti setti fund og stjórnaði honum. 

 

Dagskrá 

1. Landamerkjamál 
2. Byggðasamlög, framtíðarsýn 

3. Framkvæmdir 2022 
a. Vatnsframkvæmdir 
b. Ljósastaurar 
c. Styrkvegir 

4. Drög að leiðbeiningum og ramma að áliti sveitarfélaga með undir 250 íbúa 

5. Bréf 
a. Blönduós, tölvupóstur 18. janúar 2022 

b. EFS 21. febrúar 2022 

c. EBÍ 24. mars 2022 
d. Römpum upp Ísland, án dags. 
e. Íslandsdeild Transparency International 22. mars 2022 

6. Fundargerðir 
a. 72. fundur stjórnar SSNV 

b. 73. fundur stjórnar SSNV 
c. 74. fundur stjórnar SSNV 

7. Önnur mál 
 
Afgreiðsla 

1. Landamerkjamál 
Rætt um sýslumerki á Skaga, milli Skagfirðinga og Húnvetninga og 
samhljómur um að leitast við að ganga frá málinu nú á vordögum. 

2. Byggðasamlög, framtíðarsýn 

Umræður um framtíð byggðasamlaga í sýslunni og stefnt á að oddviti fari á 
fund þar um 7. apríl.  

3. Framkvæmdir 2022 

a. Vatnsframkvæmdir 
Rætt um vatnsframkvæmdir í sambandi við Skagabúð. 

b. Ljósastaurar 
Oddvita falið að kanna verð á ljósastaurum og öðru því tengdu svo 
hægt sé að kanna hug íbúa til verkefnisins. 

c. Styrkvegir 
Oddviti greindi frá því að umsókn hefði verið send frá sveitarfélaginu. 

4. Drög að leiðbeiningum og ramma að áliti sveitarfélaga með undir 250 
íbúa. 
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Drög lögð fram til kynningar og oddvita falið að senda inn umsögn í 
samráðsgátt. 

5. Bréf 
a. Blönduós, tölvupóstur 18. janúar 2022 

Fyrirspurn vegna slökkvibúnaðar. Sveitarstjórn tók vel í málið og 
oddvita falið að svara. 

b. EFS 21. febrúar 2022 
Bréf frá Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga er varðar almennt 
eftirlit með frjármálum sveitarfélaga á árinu 2022. Bréf lagt fram til 
kynningar. 

c. EBÍ 24. mars 2022 

Bréf lagt fram til kynningar. 
d. Römpum upp Ísland, án dags. 

Bréf er lagt fram til kynningar og oddvita falið að svara og spurjast 
frekar fyrir. 

e. Íslandsdeild Transparency International 22. mars 2022 

Styrktarbeiðni til að tryggja rekstrargrundvöll Íslandsdeildar 
Transparency International. Samþykkt að verða ekki við beiðninni. 

6. Fundargerðir 
a. 72. fundur stjórnar SSNV 

Fundargerð lögð fram til kynningar. 
b. 73. fundur stjórnar SSNV 

Fundargerð lögð fram til kynningar. 
c. 74. fundur stjórnar SSNV 

Fundargerð lögð fram til kynningar. 
Sveitarstjórn Skagabyggðar furðar sig á bókunum um munnlegan 
flutning á skýrslum og öðrum málefnum SSNV líkt og fram kemur í 
fundargerðum. 

7. Önnur mál 
Oddviti greindi frá því að ársþing SSNV færi fram föstudaginn 1.apríl í 
Miðgarði, Varmahlíð. 
 

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið 17:30. 
 

 

__________________________      ____________________________ 

      Dagný Rósa Úlfarsdóttir   Magnús Björnsson 

____________________________   ______________________________ 

Karen Helga R Steinsdóttir  Magnús Guðmannsson 

______________________________________ 

Kristján Steinar Kristjánsson       


