
 
 

Bæjarstjórn - 1318 
 

FUNDARBOÐ 

 

1318. fundur bæjarstjórnar  
verður haldinn í bæjarþingsalnum, Stillholti 16-18, 

22. september 2020 og hefst kl. 17:00 

 
 

 

Dagskrá: 

 

Almenn erindi 

1.  2001229 - Skýrsla bæjarstjóra 2020 

 Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer yfir helstu atriði í störfum sínum frá 26. ágúst 
síðastliðnum. 

2.  2006182 - Langtímaveikindi starfsmanna 2020 (veikindapottur) 

 

Meirihluti bæjarráðs samþykkti á fundi sínum þann 10. september sl. úthlutun úr 
miðlægum veikindapotti vegna kostnaðar stofnana Akraneskaupstaðar við afleysingar sem 
tilkomin er vegna veikindaforfalla starfsmanna á árinu 2020. Úthlutunin er vegna 
tímabilsins 1. janúar til og með 30. júní og nemur samtals kr. 52 m.kr. en til ráðstöfunar í 
áætlun er samtals 42 m.kr. Mismuninum að fjárhæð 10 m.kr. verður mætt með lækkun á 
áætluðum rekstrarafgangi.  
 
Meirihluti bæjarráðs samþykkti viðauka nr. 24 að fjárhæð 52. m.kr. Ráðstöfuninni verður 
mætt með 42. m.kr. af liðnum 20830-1691 og 10. m.kr. með lækkun á áætluðum 
rekstrarafgangi.  
 
Bæjarráð vísaði viðaukanum til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu.  

3.  2006235 - Deiliskipulag Akratorgsreitur - Suðurgata 119 og 121 

 
Skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínum þann 7. september sl. meðfylgjandi 
greinargerð sem svar við athugasemd sem barst við grenndarkynningu vegna breytinga á 
deiliskipulagi Akratorgsreits vegna Suðurgötu 119 og 121. Málinu er vísað til bæjarstjórnar. 

Fundargerðir til kynningar 

4.  2001002 - Fundargerðir 2020 - Bæjarráð 

 3429. fundargerð bæjarráðs frá 10. september 2020.  
3430. fundargerð bæjarráðs frá 17. september 2020.  

5.  2001005 - Fundargerðir 2020 - Skipulags- og umhverfisráð 

 
170. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 7. september 2020.  
171. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 14. september 2020. 
  



6.  2001004 - Fundargerðir 2020 - Skóla- og frístundaráð 

 140. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 15. september 2020 . 

7.  2001003 - Fundargerðir 2020 - Velferðar- og mannréttindaráð 

 135. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 16. september 2020. 

8.  2001014 - Fundargerðir 2020 - Faxaflóahafna 
 197. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna frá 18. september 2020. 

9.  2001007 - Fundargerðir 2020 - Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili 

 112. fundargerð stjórnar Höfða frá 6. ágúst 2020.  
113. fundargerð stjórnar Höfða frá 31. ágúst 2020. 

 
 

Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri. 
 


