
Héraðsfundur sveitarstjórna í Austur-Húnavatnssýslu haldinn miðvikudaginn 3. júní 2015 í Fellsborg 

á Skagaströnd kl. 13:00. 

Mættir eru eftirtaldir fulltrúar sveitarfélaganna: 

Frá Blönduós, Anna Margrét Jónsdóttir, Valgarður Hilmarsson, Anna Margrét Sigurðardóttir, 

Guðmundur Haukur Jakobsson, Hörður Ríkharðsson, Oddný María Gunnarsdóttir og Arnar Þór 

Sævarsson, sveitarstjóri. 

Frá Húnavatnshreppi, Jón Gíslason, Þorleifur Ingvarsson, Sigrún Hauksdóttir, Jóhanna Magnúsdóttir, 

Jakob Sigurjónsson, Þóra Sverrisdóttir, Magnús Sigurðsson og Einar K. Jónsson, sveitarstjóri. 

Frá Skagabyggð, Vignir Sveinsson, Helga Björg Ingimarsdóttir, Magnús Björnsson, Magnús 

Guðmannsson og Dagný Rósa Úlfarsdóttir. 

Frá Sveitarfélaginu Skagaströnd, Adolf H. Berndsen, Halldór G. Ólafsson, Steindór Haraldsson, Róbert 

Kristjánsson, Inga Rós Sævarsdóttir og Magnús B. Jónsson, sveitarstjóri. 

Adolf H. Berndsen stjórnarformaður byggðasamlagsins um atvinnu og menningarmál bauð 

fundarmenn velkomna og skipaði sig sem fundarstjóra, Halldór til vara og að Ágúst Þór Bragason riti 

fundargerð. 

Dagskrá: 

1. Byggðarsamlag um menningar og atvinnumál – Arnar Þór Sævarsson 

2. Tónlistarskóli A-Hún – Einar K. Jónsson 

3. Félags og skólaþjónusta A-Hún – Jón Gíslason, formaður stjórnar, Magnús B. Jónsson, 

Auður H. Sigurðardóttir, félagsmálastjóri, Harpa Hermannsdóttir, fræðslustjóri. 

4. Búfjáreftirlits og fjallskilanefnd Austur-Húnavatnssýslu – Vignir Sveinsson 

5. Kaffihlé 

6. Atvinnumál í A-Hún. – Arnar Þór Sævarsson. 

7. Sóknaráætlun landshluta. – Adolf H. Berndsen 

8. Sýslumaður/lögreglustjóri – Bjarni Stefánsson, sýslumaður, Páll Björnsson, lögreglustjóri 

9. Önnur mál. 

Afgreiðslur: 

1. Arnar Þór Sævarsson fór yfir starfssemi byggðasamlagsins um atvinnu og menningarmál sem 

rekið er af Blönduósbæ. Nefndi hann meðal annars rekstur Kvennaskólans, fasteigna og 

rekstur Héraðsskjalasafnsins. Einnig hefur byggðasamlagið tekið yfir sameiginleg verkefni 

allra sveitarfélaganna í menningarmálum og hefur séð um að skipa stjórnarmenn þeirra. 

Ræddi hann starfssemina og þau verkefni sem unnið hefur verið að á síðustu árið. Fram komu 

fyrirspurnir um hvort framlög ríkisins nýtist til lagfæringa á íbúðunum að Árbraut 33 og 35 og 

kom fram í máli Arnars að Minjavernd horfi til varðveislu allra bygginga Kvennaskólans og að 

framlög ríkisins nýtist til þeirra allra. Jafnframt var spurt um hvort leigutekjur  væru í takt við 

þá starfsemi sem í Kvennaskólanum væri. Talið var að svo væri en byggðasamlagið hefði litið 

til þess að stilla leigu í hóf á meðan verkefni væru að komast á legg. 

 



2. Einar K. Jónsson kynnti rekstur Tónlistarskóla A-Húnavatnssýslu og voru 105 nemendur í námi 

á síðasta skólaári. Starfssemin er rekin á Blönduósi, Húnavöllum og Skagaströnd. Kennt er á 9 

mismunandi hljóðfæri auk þess sem nokkrir nemendur hafa verið í söngnámi. Ræddi Einar 

um almennt um reksturinn og greindi frá einstökum þáttum hans. Fram komu fyrirspurnir um 

ræstingar og hlutfall greiðslna sveitarfélaga vegna tónlistarkennslu en viðmiðið hefur verið að 

sveitarfélögin greiddu launakostnað en skólagjöld standi undir öðrum rekstrarkostnaði. Einar 

fór yfir stöðuna hjá sveitarfélögunum og taldi að gjöldin væri ekki fjarri lagi en nefndi að 

áhugavert væri aðbera þetta nánar saman. 

 

 

3. Jón Gíslason, stjórnarformaður Félags- og skólaþjónustunnar kynnti rekstur 

byggðasamlagsins og fór yfir starfsemina.  Ræddi hann um einstaka rekstrareiningar og kom 

fram að halli hafi orðið á síðasta ári af starfsemi málefna fatlaðra um7 milljónir en vonir 

standa til þess að hann fáist bættur. Fór hann einnig yfir rekstur öldrunarmála en staða 

Sæborgar hefur verið áhyggjuefni en unnið hefur verið að því að styrkja rekstrargrundvöllinn 

m.a. með fjölgun hjúkrunarrýma og fækkun dvalarrýma.  

 

Magnús B. Jónsson fór yfir starfsemina og kom fram að stöðugildin eru yfir 30 talsins. Flest 

eru þau í Sæborgu og á sambýlinu á Blönduósi. Fór hann yfir rekstartölur og umfang 

rekstursins sem var um 196 milljónir á samstæðureikningi ársins 2014. Fór hann ýtarlega yfir 

einstaka rekstrareiningar og skýrði rekstur þeirra. 

 

Auður H. Sigurðardóttir, félagsmálastjóri fór yfir rekstur Félagsþjónustunnar  og skýrði þróun í 

greiðslu fjárhagsaðstoðar en 21 heimili naut slíkra greiðslna á síðasta ári. Þá fór hún yfir fjölda 

tilkynninga til barnaverndarnefnda en þær voru á milli 70-80 á síðasta ári og er það mikil 

breyting frá árinu 2006 þegar þær voru undir 10. Á síðasta ári voru flestar tilkynningarnar 

vegna vanrækslu en tilkynningarnar skiptast upp í þrjá flokka, vanrækslu, ofbeldi og 

áhættuhegðun. Mun fleiri tilkynningar bárust vegna pilta en stúlkna á síðasta ári. Um 

helmingur tilkynninga kemur frá lögreglu og skólayfirvöldum. Helstu verkefni í málefnum 

aldraðra er móttaka umsókna vegna heimaþjónustu en 47 heimili eru í þjónustu í dag.  Þá er 

eitt af verkefnunum að sjá um úthlutun lausra leiguíbúða  Ægisgrund og í Hnitbjörgum.  

Fötluðum börnum hefur fjölgað en þau voru 7 árið 2014 en stefna í að verða um 14 í ár. Fram 

kom að breytingar eru á starfssemi iðjunnar og hefur leigu á húsnæði vegna hennar verið 

sagt upp en starfsmaður hennar lét af störfum á árinu vegna aldurs. Starfsmenn skrifstofu 

Félagsþjónustunnar eru 3 og er skrifstofan er staðsett í Heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi. 

Spurt var út í starfsemi Róta bs en þau tóku við hlutverki reksturs málefna fatlaðra á síðasta 

ári af SSNV. 

 

Harpa Hermannsdóttir, fræðslustjóri fór yfir starfsemi skólaþjónustunnar en hlutverk hennar 

er ráðgjöf og stuðningur við skólana og stjórnendur þeirra. Kynnti hún starfsemina og fór yfir 

með hvaða hætti hún nýtist skólunum á starfssvæðinu. Ræddi hún mikilvægi þess að grípa 

snemma til aðgerða en það hefur sýnt sig að með þeim hætti eykst hæfni nemendanna til 

framfara í námi á mið og unglingastigi. Eitt af verkefnum fræðslustjóra er undirbúningur 

námskeiða fyrir starfsmenn skólanna og hefur m.a. verið unnið sameiginlega að því með 

Húnaþingi vestra. Fræðslustjóri hefur óskað eftir ársleyfi frá 1. ágúst nk. Fram kom fyrirspurn 



um hvort þörf væri á að ráða talmeinafræðing til starfa og telur fræðslustjóri að ástæða væri 

til þess að skoða það en þörfin er fyrir um 20% starfshlutfall. Einnig benti fræðslustjóri á þörf 

fyrir ráðningu sálfræðings í hlutastarf í svipað starfshlutfall. 

Valgarður Hilmarsson ræddi hlutverk Róta bs og stöðu þess en verulega hefur skort á að 

fjármagn nægi til reksturs málefna fatlaðra á starfssvæðinu. Komin er fram beiðni frá 

Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð að þeir starfi sjálfstætt að málefnum fatlaðra og hafa þeir sent 

inn beiðni um undanþágu til þess til ráðuneytisins. Taldi hann eðlilegt að leita eftir afstöðu 

sveitarstjórnanna á svæðinu vegna erindisins og verður þeim sent bréf þar sem óskað verður 

eftir umsögn þeirra á næstunni. Þá taldi Valgarður að halli málefna fatlaðra á svæðinu verði 

bættur við uppgjör síðasta árs. 

 

4. Vignir Sveinsson fór yfir starfsemi gróður og náttúruverndarnefndar en sveitarfélögin hafa 

ekki kosið til þessara nefnda eftir síðustu sveitarstjórnakosningar. Sama á við um 

búfjáreftirlitsnefnd. Vignir telur að ekki sé þörf á að halda áfram þessari starfsemi þar sem ný 

lög um búfjáreftirlit fólu í sér að hlutverkið var fært frá sveitarfélögum til Mast. Þar af 

leiðandi væri eðlilegast að leggja þessi verkefni niður en að samningur um markavörð sem er 

eina verkefnið sem útaf stendur verði fært undir byggðasamlag um atvinnu og 

menningarmál. Fram komu fyrirspurnir um hvort þetta kynni að rekast á við núverandi 

reglugerðir um fjallskil og þarf að skýra með hvaða hætti því verði mætt.  

 

5. Gert var fundarhlé og fengu fundarmenn sér kaffi og meðlæti. Að því loknu var fundi haldið 

áfram. 

 

Gerð var breyting á dagskrá og var samþykkt að taka fyrir lið 8 næst fyrir. 

 

8. Bjarni Stefánsson sýslumaður var mættur til að kynna starfsemi sýslumannsins á Norðurlandi 

vestra en breytingin tók gildi á síðasta ári. Sýslumaðurinn er staðsettur á Blönduósi en einnig er rekin 

skrifstofa á Sauðárkróki. Helsta breytinginn felst í að aðskilja lögregluembættið frá embætti 

sýslumannsins. Starfsmenn sýslumannsins eru 25, þarf af eru 20 á Blönduósi. Fór hann yfir helstu 

verkefni embættisins og innheimtumiðstöðvarinnar sem rekin er á Blönduósi. 

Páll Björnsson  lögreglustjóri var mættur til að kynna starfsemi lögreglustjórans á Norðurlandi vestra 

en breytingin tók gildi á síðasta ári. Lögreglustjórinn er staðsettur á Sauðárkróki en reknar eru tvær 

lögreglustöðvar á Sauðárkróki og Blönduósi. Starfsmenn lögreglunnar eru 19. Fór hann yfir helstu 

verkefni embættisins og kynnti þau. Ræddi hann einnig samstarfsnefnd lögreglustjóra og sveitarstjóra 

en í lögum um lögregluna er mælt fyrir um skipun hennar og að hún fundi tvisvar á ári. Einnig ræddi 

hann um skipun almannavarnarnefnda en þær eru tvær í umdæminu, ein í Skagafirði og önnur í 

Húnavatnssýslum. Varpaði hann fram hugmyndum hvort ekki eigi að sameina þessar nefndir í eina ef 

vilji er fyrir hendi. Ákvörðun um það er í höndum sveitarstjórnanna á svæðinu. Talsverðar umræður 

urðu um almannavarnarnefndir og verkefni þeirra. 

Að loknum umræðum tók Halldór G. Ólafsson við fundarstjórn af Adolf H. Berndsen. 

6. Arnar Þór Sævarsson fór yfir skýrslu um atvinnumál í A-Hún en hún hefur verið afhent 

ráðherra. Skýrslan var unnin eftir að alþingi samþykkti ályktun um atvinnuuppbyggingu í 



Austur-Húnavatnssýslu. Skýrslan mun verða gerð opinber fljótlega. Fór hann yfir efni 

skýrslunar og uppbyggingu hennar en þar er m.a. fjallað um innviði og þróun svæðisins á 

síðustu áratugum. Skýrslan mun væntanlega verða lögð fram á ríkisstjórnarfundi á 

föstudaginn kemur. Lögð hefur verið áhersla á að þessi vinna fái framhaldslíf og að 

starfshópurinn hafi áfram hlutverk við að fylgja verkefninu eftir. Umræður urðu um skýrsluna 

og hvenær hún verði kynnt.  

Arnar Þór kynnti því næst hugmyndir um uppbyggingu álvers við Hafurstaði sem unnið hefur 

verið að frá síðasta sumri. Um er að ræða NFC sem er kínverskt fyrirtæki og er það á lista yfir 

500 stærstu fyrirtæki heims. Um er að ræða framleiðslu á 120 þúsund tonnum af áli og að 

það verði nýtt til framleiðslu á stöngum og vír. Ætlunin er að geta stækkað álverið um önnur 

120 þúsund tonn síðar. Orkuþörf er um 206 MW í fyrsta áfanga. Starfsmenn í álveri væru um 

240 og önnur 200 störf væru svo í þjónstustörfum tengd álverinu. Heildarfjárfesting í fyrsta 

áfanga er um 78 milljarðar. Útflutningstekjur eru um 43 milljarðar á ári. Bygging álvers á 

svæðinu mun hafa varanleg jákvæð áhrif á þróun byggðar á Norðurlandi. Stefnt er að því að 

niðurstaða liggi fyrir í lok ársins um það hvort af verkefninu verði. Adolf H. Bernsen ræddi 

stöðu verkefnisins og hvernig það hefur verið nálgast af hálfu byggðasamlagsins sem hefur 

haft með verkefnið að gera. Hann fagnaði einnig áhuga nágrannasveitarfélaga sem hafa sýnt 

verkefninu mikinn stuðning og yrðu væntanlega aðilar að viljayfirlýsingu um verkefnið. 

Nokkrar umræður urðu um verkefnið og undirbúning þess. 

 

7. Adolf H. Berndsen kynnti undirbúning að vinnu við sóknaráætlun landshluta en fundur verður 

haldin þann 10. júní nk. Hann gerði að tillögu sinni að Byggðasamlagi um menningu og 

atvinnumál verði falið að tilnefna fulltrúa frá A-Húnavatnssýslu. Umræður urðu um með 

hvaða hætti skipan fulltrúa væri. Fundarstjóri bar upp tillögu Adolfs og var hún samþykkt 

með 14 atkvæðum.  

 

8. Sjá bókun hér að framan. 

 

9. Önnur mál. 

 

Valgarður Hilmarsson ræddi um ágæti fundarins en benti á galla á núverandi fyrirkomulags 

við rekstur þessara fjögurra sveitarfélaga á svæðinu. Ef sveitarfélögin væru sameinuð myndi 

það leiða af sér skilvirkari stjórnun sveitarfélaganna og bætta nýtingu fjármuna. Öll 

sveitarfélögin búa við samdrátt bæði í íbúafjölda og tekjum á næstu árum að óbreyttu. 

 

Þóra Sverrisdóttir þakkaði fyrir góð og fróðleg erindi sem flutt hafa verið. Vakti hún athygli á 

samantekt KPMG um sameiningu sveitarfélaga í A-Hún. sem unnin var á síðasta kjörtímabili. 

Niðurstaða þeirrar vinnu var að ekki væri endilega um að ræða fjárhagslegan ávinning af 

sameiningu en það er alltaf vilji íbúa sem ræður að lokum en sá vilji hefur ekki verið fyrir 

hendi.  

 

Steindór Haraldsson þakkaði góðan fund. Ræddi hann um ágæti sameininga sveitarfélaga og 

er talsmaður þess. En vilji íbúanna verður alltaf að ráða ferð. Við blasir að það flæðir undan 

öllum sveitarfélögunum og því verður að vinna að því að byggja upp atvinnulíf á svæðinu til 

þess að bjarga byggðunum. 



 

Magnús B. Jónsson þakkaði fyrir ágætan fund. Ræddi hann sameiningu sveitarfélaga og 

markmið þess að það nái fram að ganga. Ef uppbygging verður á Hafursstöðum hljóta öll 

sveitarfélögin að vilja sameinast Skagabyggð. 

Þóra Sverrisdóttir benti á varðandi lýðræðishallann í byggðasamlögunum að ein leið væri að 

leyfa minnihlutum að skipa áheyrnarfulltrúa til að þau geti fylgst betur með. 

 

Adolf H. Berndsen nefndi að margt rétt væri í umræðunni hér að framan um sameiningu 

sveitarfélaga og taldi að ef af stórri atvinnuuppbyggingu verði muni viðhorf breytast til 

sameiningu sveitarfélaga. Lagði hann fram tillögu um að allar fundargerðir 

byggðasamlaganna verði vistaðar á heimasíðu Blönduósbæjar og þar með væru þær 

aðgengilegar íbúum á einum stað. Ekki komu fram athugasemdir við tillöguna og skoðast hún 

samþykkt. 

 

Fundarritara og fundarstjóra var falið að ganga frá fundargerð og senda út. 

 

Fundi var slitið kl. 17.40. 

 

 

Ágúst Þór Bragason, fundarritari. 

 


