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Fundur haldinn í sveitarstjórn Skagabyggðar miðvikudaginn 24. mars 2021 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. Landamerki sveitarfélaga á Skaga, bréf frá Ólafi Björnssyni hrl. f.h. sveitarfélagsins 

Skagafjarðar 

2.Skilabréf og álit samstarfsnefndar um sameiningu Blönduósbæjar, 

Húnavatnshrepps, Skagabyggðar og Sveitarfélagsins Skagastrandar 

3. Önnur mál 

 

Afgreiðsla: 

1. Landamerki sveitarfélaga á Skaga, bréf frá Ólafi Björnssyni hrl. f.h. 

sveitarfélagsins Skagafjarðar 

Undir þessum lið mætti Rafn Sigurbjörnsson á fundinn. 

Í bréfinu frá Ólafi Björnssyni hrl. fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar er óskað eftir 

að fá fund með sveitarstjórn til að ræða úrlausn deilumáls um landamerki á 

Skagaheiði. Oddvita falið að svara bréfinu og finna fundartíma með sveitarfélaginu 

Skagafirði.  

 

2. Skilabréf og álit samstarfsnefndar um sameiningu Blönduósbæjar, 

Húnavatnshrepps, Skagabyggðar og Sveitarfélagsins Skagastrandar – seinni 

umræða 

Í október 2020 samþykktu sveitarstjórnir Blönduósbæjar, Húnavatnshrepps, 

Skagabyggðar og Sveitarfélagsins Skagastrandar að skipa samstarfsnefnd um 

sameiningu sveitarfélaganna skv. 1. mgr. 119. gr. sveitarstjórnarlaga. 

Samstarfsnefnd hefur skilað áliti sínu til sveitarstjórna með skilabréfi dagsettu 8. mars 

2021. 
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Samstarfsnefndin hefur komið saman á 9 bókuðum fundum. Samstarfsnefnd skipaði 6 

starfshópa sem fjölluðu um málaflokka sveitarfélaganna og lögðu fram efni og 

upplýsingar í greiningu og tillögugerð. Minnisblöð frá vinnu starfshópa eru aðgengileg 

á vefsíðu verkefnisins og hefur verkefnið verið kynnt á tveimur íbúafundum. 

 

Það er álit Samstarfsnefndar að fram skuli fara atkvæðagreiðsla meðal íbúa 

sveitarfélaganna um sameiningu sveitarfélaganna fjögurra í eitt. Lagt er til að 

atkvæðagreiðsla fari fram laugardaginn 5. júní 2021 í öllum sveitarfélögunum. 

Jafnframt leggur nefndin til að samstarfsnefnd verði falið að undirbúa atkvæðagreiðslu 

og kynna tillöguna og helstu forsendur fyrir íbúum sveitarfélaganna.  

 

Samstarfsnefndin leggur einnig til við sveitarstjórnirnar að þær lýsi því yfir að þær muni 

ekki nýta heimild í 2. mgr. í 120. gr. sveitarstjórnarlaga, komi til þess að 

sameiningartillaga verði samþykkt af íbúum í hluta sveitarfélaganna, nema að 

undangengnu samráði við íbúa. Í því felst að hafni íbúar einhvers sveitarfélaganna 

tillögu um sameiningu í kosningum, munu aðrar sveitarstjórnir ekki taka ákvörðun um 

sameiningu þeirra sveitarfélaga án þess að hafnar verði nýjar sameiningarviðræður og 

kosið að nýju. 

 

Afgreiðsla:   

Sveitarstjórn Skagabyggðar samþykkir að atkvæðagreiðsla fari fram 5. júní 2021 og 

felur samstarfsnefnd að undirbúa atkvæðagreiðslu og kynna tillöguna og helstu 

forsendur fyrir íbúum. Sveitarstjórn lýsir því yfir að hún mun ekki nýta heimild í 2. mgr. 

í 120. gr. sveitarstjórnarlaga, komi til þess að sameiningartillaga verði samþykkt af 

íbúum í hluta sveitarfélaganna, nema að undangengnu samráði við íbúa.  

 

Sveitarstjórn leggur áherslu á að fylgt verði þeim áherslum sem fram hafa komið á 

fundum samstarfsnefndar með þingmönnum og ráðherrum varðandi brýn verkefni í 

atvinnu- og byggðamálum í Austur-Húnavatnssýslu. Svo sem stuðningi við stofnun 

Umhverfisakademíu, uppbyggingu ferðamannastaða, og fjölgun starfa við 

innheimtuþjónustu sýslumanns á Blönduósi og Vinnumálastofnunar á Skagaströnd.  
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Þá er að mati sveitarstjórnar mikilvægt að átak verði gert í viðhaldi héraðs- og 

tengivega með það fyrir augum að tryggja greiðar samgöngur innan nýs 

sveitarfélags.  

 

Þannig samþykkt af sveitarstjórn með 5 greiddum atkvæðum. 

 

3. Önnur mál 

-Rætt um grjótnám í sveitarfélaginu og ástand vega. 

 

Fleira ekki tekið fyrir, fundargerð lesin upp og samþykkt. 

Fundi slitið kl. 17:30 

 

__________________________      ____________________________ 

      Dagný Rósa Úlfarsdóttir   Magnús Björnsson 

____________________________   ______________________________ 

Karen Helga R Steinsdóttir  Magnús Guðmannsson 

______________________________________ 

Kristján Steinar Kristjánsson       


