
 

 
Bæjarstjórn - 1276 

 
FUNDARBOÐ 

 
1276. fundur bæjarstjórnar  

verður haldinn í bæjarþingsalnum, Stillholti 16-18, 
12. júní 2018 og hefst kl. 17:00 

 
 

 
Dagskrá: 

 

Almenn erindi 

1.  1802107 - Sveitarstjórnarkosningar 2018 

 
Niðurstaða kosninga til sveitarstjórnar 2018 - 2022. 

2.  1806033 - Kosning samkvæmt 43. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp 
Akraneskaupstaðar 

 
Kosning í ráð og nefndir samkvæmt 43. gr. samþykktar Akraneskaupstaðar um stjórn og 
fundarsköp. 

3.  1806034 - Málefnasamningur meirihluta bæjarstjórnar 2018 - 2022 

 
Málefnasamningur Samfylkingarinnar og Frjálsra með framsókn um meirihlutasamtarf 
bæjarstjórnar fyrir árin 2018-2022.  

4.  1806049 - Ráðning bæjarstjóra 

 
Ráðning Sævars Freys Þráinssonar í starf bæjarstjóra til næstu fjögurra ára. 

5.  1801200 - Fjárhagsáætlun 2018 - viðauki 

 

Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 24. maí síðastliðinn viðauka nr. 2 við 
fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2018 og vísar viðaukanum til staðfestingar í 
bæjarstjórn Akraness. 

6.  1805105 - Baugalundur 2 - grenndarkynning 

 

Grenndarkynnt var skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga. Þeir hagsmunaaðilar sem send var 
grenndarkynning hafa skilað inn samþykki sínu. Baugalundi 4 hefur ekki verið úthlutað. 
Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði 
samþykkt skv. 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

7.  1806065 - Umboð til handa bæjarráði í sumarleyfi bæjarstjórnar 

 

Bæjarstjórn samþykkir að næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar verði þriðjudaginn 28. 
ágúst nk.  
Bæjarráði verði falin fullnaðarafgreiðsla mála í samræmi við 50. gr. samþykktar um stjórn 
og fundarsköp Akraneskaupstaðar. 



Fundargerðir til kynningar 

8.  1801005 - Fundargerðir 2018 - bæjarráð 

 
3345. fundargerð bæjarráðs frá 24. maí 2018. 

9.  1801006 - Fundargerðir 2018 - velferðar- og mannréttindaráð 

 
81. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 16. maí 2018.  
82. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 30. maí 2018. 

10.  1801007 - Fundargerðir 2018 - skóla- og frístundaráð 

 
83. fundargerð Skóla- og frístundaráðs frá 23. maí 2018. 

11.  1801008 - Fundargerðir 2018 - skipulags- og umhverfisráð 

 
84. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs 24.5.2018.  
85. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs 6.6.2018. 

12.  1801015 - Fundargerðir 2018 - Höfði 

 
82. fundargerð stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis frá 14. maí 2018. 

13.  1801026 - Fundargerðir 2018 - Orkuveita Reykjavíkur 

 
259. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 23. apríl 2018. 

14.  1801023 - Fundargerðir 2018 - Samband íslenskra sveitarfélaga 

 
860. fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 18. maí 2018. 

 
 

 
Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri. 

 


