
 
 

 
 
FUNDARBOÐ 
 

295. fundur sveitarstjórnar. 

 

Haldinn 29. október 2019 kl. 15:00 í stjórnsýsluhúsinu Innrimel 3. 

 
 
 
Dagskrá: 

 

Fundargerð 

1.  1910001F - Sveitarstjórn - 294 

2.  1910004F - Fræðslunefnd - 13 

3.  1910006F - Fjölskyldu- og frístundanefnd - 12 

4.  1910002F - Umhverfis- skipulags- og náttúruverndarnefnd - 106 

5.  1910005F - Menningar- og markaðsnefnd - 9 

 
5.1 1910046 - Hvalfjarðardagar 2019 - Viðauki 

 
5.3 1902016 - Markaðs og kynningarmál í Hvalfjarðarsveit 

Mál til afgreiðslu 

6.  1909029 - Fjárhagsáætlun 2020-2023. 

 
Fjárhagsáætlun 2020-2023 fyrri umræða. 

7.  1910066 - Tillögur um viðauka við fjárhagsáætlun 2019 nr. 18 og 19. 

 
Viðaukar við fjárhagsáætlun 2019. 

8.  1910031 - Snjómokstur 2019 - Verðkönnun og samningar 

 
Vegna fyrirhugaðs snjómokstursútboðs Hvalfjarðarsveitar og Vegagerðarinnar. 

9.  1910034 - Ósk um niðurfellingu leigu af Miðgarði. 

 
Erindi frá Sóknarnefnd Innri-Hólmskirkju. 

10. 1910062 - Heiðarborg- tækjakaup. 

 
Erindi frá Kvenfélaginu Lilju. 

11. 1910052 - Endurbætur á Litlabotnsrétt. 

 
Erindi frá fjáreigendum í Hvalfjarðarsveit og landeigendum í Botnsdal. 

12. 1910056 - Fjárbeiðni Stígamóta fyrir árið 2020. 

 
Erindi frá Stígamótum. 



 
 

Mál til kynningar 

13. 1909046 - Úttekt á Slökkviliði Akraness og Hvalfjarðarsveitar 2019. 

 
Skýrsla frá Mannvirkjastofnun ásamt svarbréfi Akraneskaupstaðar. 

14. 1910033 - Ágóðahlutagreiðsla 2019 

 
Tilkynning frá Eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Íslands um ágóðahlutagreiðslu. 

15. 1910032 - Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi 
og tóbak, nr. 86-2011 (staðsetning áfengisverslunar), 53. mál. 

 
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, nr. 86/2011 
(staðsetning áfengisverslunar), 53. mál. 

16. 1910035 - Umsögn um tillögu til þingsályktunar um búsetuöryggi í dvalar- og 
hjúkrunarrýmum, 41. mál. 

 
Tillaga til þingsályktunar um búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum. 

17. 1910036 - Umsögn um tillögu til þingsályktunar um orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega, 
35. mál. 

 
Tillaga til þingsályktunar um orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega. 

18. 1910044 - Umsögn um tillögu til þingsályktunar um upplýsingamiðlun um 
heimilisofbeldismál, 16. mál. 

 
Tillaga til þingsályktunar um upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál. 

19. 1910050 - Umsögn um tillögu um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir 
árin 2019-2033 og aðgerðaráætlun fyrir árin 2019-2023, 148. mál. 

 
Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 
2019-2033 og aðgerðaráætlun fyrir árin 2019-2023. 

20. 1910058 - Umsögn um frumvarp til laga um jarðalög (forkaupsréttur sveitarfélaga), 
29. mál. 

 
Frumvarp til laga um breytingu á jarðalögum, nr. 81/2004, með síðari breytingum 
(forkaupsréttur sveitarfélaga). 

21. 1910060 - Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 
138-2011 (íbúakosningar um einstök mál), 49. mál. 

 
Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 (íbúakosningar um 
einstök mál). 

Aðrar fundargerðir 

22. 1910045 - 184. fundargerð Faxaflóahafna sf. 

 
Fundargerð. 

 
 

 
 

 
28.10.2019 



 
 

Linda Björk Pálsdóttir, sveitarstjóri. 
 
 


