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Markmið verkefnisins
• Kanna möguleika á sameiningu sveitarfélaganna,
og undirbúa atkvæðagreiðslu meðal íbúa
• Hlutverk samstarfsnefndar er að draga upp
hlutlausa mynd af því hvernig sameinað
sveitarfélag gæti litið út og draga fram kosti og
galla sameiningar til að auðvelda kjósendum að
taka afstöðu
• Gildi verkefnisins samkvæmt samskiptasáttmála:
Samskipti okkar einkennast af heiðarleika,
hreinskilni og virðingu og við nálgumst verkefnið
með opinn huga.

Stefnumótun
• Sameiningarviðræður sveitarfélaga er stórt stefnumótunarverkefni
• Virk þátttaka hagaðila er grundvallarþáttur
• Skýr verkefnisáætlun, samskiptasáttmáli og hlutverkaskipti

• Samstarfsnefnd er verkefnisstjórnin

• Fundað frekar ört og þekking þeirra og reynsla nýtt til að móta verkefnin að
staðbundnum aðstæðum

• Starfshópar um einstaka málaflokka

• Samráð við starfsfólk og kjörna fulltrúa

• Samráð við íbúa

• Vefsíðan hunvetningur.is
• Samráðsfundir eftir vinnu starfshópa
• Kynningarfundir í aðdraganda kosninga

Samstarfsnefndin
Blönduósbær

Skagabyggð

Til vara
• Gunnar Tryggvi Halldórsson
• Sigurgeir Þór Jónasson

Til vara
• Magnús Guðmannsson
• Kristján Steinar Kristjánsson

Húnavatnshreppur

Sveitarfélagið Skagaströnd

Áheyrnarfulltrúi
• Þóra Sverrisdóttir

Til vara
• Guðmundur Egill Erlendsson
• Péturína L. Jakobsdóttir

• Valdimar O. Hermannsson, sveitarstjóri
• Guðmundur Haukur Jakobsson
• Jón Örn Stefánsson (tók við af Birnu Ágústsdóttur)

• Einar Kristján Jónsson, sveitarstjóri
• Jón Gíslason
• Ragnhildur Haraldsdóttir

Til vara
• Jóhanna Magnúsdóttir
• Þóra Margrét Lúthersdóttir

• Dagný Rósa Úlfarsdóttir, sveitarstjóri
• Karen Helga R. Steinsdóttir
• Magnús Jóhann Björnsson

• Alexandra Jóhannesdóttir, sveitarstjóri
• Halldór G. Ólafsson
• Kristín B. Leifsdóttir

Samráð í starfshópum
• Einstaklingar sem þekkja til viðkomandi málaflokks
• Tveir til þrír frá hverju sveitarfélagi
• Alls tóku 47 fulltrúar þátt í vinnunni

• Stöðumat og greining styrkleika, veikleika, tækifæra
og ógnana
• Gera tillögu að framtíðarsýn í málaflokknum
• Minnisblöð með niðurstöðum sem eru aðgengileg á
hunvetningur.is

Framtíðarsýn samstarfsnefndar
• Blönduskóli og Húnavallaskóli sameinist haustið
2022, ef sameining verður samþykkt
• Tveir kennslustaðir og nær óbreytt fyrirkomulag fyrst um
sinn
• Starfsemin verði sameinuð á einn kennslustað eigi síðar
en haustið 2024
• Undirbúningur að sameiningu skóla verði vandaður og í
góðu samstarfi við foreldra, nemendur og starfsfólk
• Skipulag sameinaðs skóla taki mið af þörfum nemenda
úr dreifbýli og þéttbýli

• Mikilvægt er að finna húsnæði á Húnavöllum nýtt
hlutverk fyrir haustið 2024

Framtíðarsýn samstarfsnefndar
• Verða umhverfisvænasta sveitarfélag/samfélag á
Íslandi
• Stofnuð verði Umhverfisakademía
• Mögulega starfsstöð á Húnavöllum

• Sérstök umhverfisnefnd með skilgreind hlutverk á
sviði umhverfismála
• Einfaldari og skilvirkari framkvæmd skipulags- og
byggingarmála
• Heildstæð sýn á sameiginlega hagsmuni héraðsins

Framtíðarsýn samstarfsnefndar
• Fulltrúar í sveitarstjórn verði 9 og það fest til tveggja
kjörtímabila
• Skipurit nýs sveitarfélags verði einfalt og skilvirkt
• Áhersla verði lögð á að nefndir sveitarfélagsins séu virkar og
áhrif íbúanna á nærumhverfi og staðbundna hagsmuni séu
tryggð
• Stafræn stjórnsýsla og upplýsingatækni verði nýtt til að auka
aðgengi íbúanna að stjórnsýslunni
• Á Skagaströnd
• Stjórnsýslu- og fjármálasvið, þróunarsvið og hafnarmál

• Á Blönduósi

• Velferðarsvið, framkvæmdasvið, skipulags- og byggingafulltrúi og slökkviliðsstjóri

• Sveitarstjóri og aðrir lykilstarfsmenn hafi starfsaðstöðu á
báðum stöðum.

Áhersluatriði við stjórnvöld
• Brýnt að styðja við verkefni í atvinnu- og
byggðamálum
• Umhverfisakademía
• Uppbygging ferðamannastaða
• Fjölgun starfa við innheimtuþjónustu sýslumanns á
Blönduósi og Vinnumálastofnunar á Skagaströnd

• Átak í viðhaldi héraðs- og tengivega með það fyrir
augum að tryggja greiðar samgöngur innan nýs
sveitarfélags

Áætluð sameiningarframlög úr Jöfnunarsjóði
Sveitarfélag
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5612 - Húnavatnshreppur
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Fyrirvari:
Áætlaðar upphæðir byggðar á fjárhagsáætlunum sveitarfélaganna fyrir árið 2021. Verði af sameiningu
sveitarfélaganna munu framlögin byggja á ársreikningum ársins 2021
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Áhrif á framlög Jöfnunarsjóðs
• Vísbendingar um að framlög Jöfnunarsjóðs til svæðisins
í heild sinni gætu hækkað um tæpar 23 mkr. á ári, við
sameiningu
• Tekjujöfnunarframlög lækki um 27 mkr.
• Útgjaldajöfnunarframlög hækki um 50 mkr.
• Nettóáhrif hækkun um tæpar 23 mkr.

• Verði af sameiningu Blönduskóla og Húnavallaskóla
munu framlög vegna skólanna verða óbreytt í 5 ár frá
sameiningu skólanna.
Heimild: Útreikningar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá febrúar 2021
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Tímalína og vörður
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