
 
Eftirfarandi var bókað í gjörðabók Húnavatnshrepps á 256. fundi sveitarstjórnar sem haldinn 
var þann 13. apríl 2022. 
 

3. Fundargerðir: 
g. Fundur oddvita sveitarstjórna í Austur Húnavatnssýslu, frá 7. apríl 2022. 

i. Lagt fram til kynningar. 
1. Oddvitar og sveitarstjórar sveitarfélaganna Blönduósbæjar, 

Húnavatnshrepps, Skagabyggðar og Sveitarfélagsins Skagastrandar 
hittust á fundi þann 7. apríl 2022, til að ræða samstarfsverkefni 
sveitarfélaganna. Aðilar eru sammála um að endurskoða þurfi núverandi 
starfsemi byggðasamlaga en samstarf er um eftirfarandi verkefni: 

a. Félags- og skólaþjónusta A-Hún 
b. Tónlistarskóli Austur-Húnvetninga 
c. Byggðasamlag um atvinnu- og menningarmál 

2. Ákvörðun var tekin um að bera það upp við sveitarstjórnir 
aðildarsveitarfélaga að slíta Byggðasamlagi um menningar- og 
atvinnumál á næstu fundum sveitarfélaganna. Í samræmi við 56. gr. 
Samþykkta fyrir Byggðasamlag um menningar- og atvinnumál í A-Hún. 
fer um endurskoðun á samþykktunum, úrgöngu úr byggðasamlaginu og 
slit þess eftir 83.-86. gr. eldri sveitarstjórnarlaga sbr. 95. gr. 
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.  

a. Í ákvæðinu segir: 
i. 95. gr. Úrganga úr byggðasamlagi og slit byggðasamlags. 

1. Í samningi um byggðasamlag skulu vera ákvæði um 
endurskoðun á samningi, um heimildir til úrsagnar úr 
byggðasamlagi og um slit þess. 

2. Einstök sveitarfélög geta með tveggja ára fyrirvara sagt 
upp aðild að byggðasamlagi, hafi ekki verið samið um 
annan tímafrest. Samhliða getur sveitarfélag krafist 
innlausnar á nettó eignarhlut sínum í samlaginu 
núvirðisreiknuðum í samræmi við ákvæði samnings skv. 
94. gr. 
 

3. Ef ósætti rís um úrgöngu sveitarfélags úr byggðasamlagi 
er hægt að vísa málinu til ráðuneytisins. Ráðuneytið getur 
ákveðið að viðkomandi sveitarfélagi sé ekki heimilt að 
ganga úr byggðasamlagi um tilgreindan tíma, þó ekki 
lengur en í fimm ár að telja frá ákvörðun ráðuneytisins, 
vegna mikilvægra samfélagslegra hagsmuna eða vegna 
mikilvægra hagsmuna annarra aðildarsveitarfélaga sem að 
byggðasamlagi standa. Af sömu ástæðum er ráðuneytinu 
heimilt að ákveða frestun innlausnar á eignarhlut 
sveitarfélags. 



4. Tillaga um að starfsemi byggðasamlags sé hætt nær því 
aðeins fram að ganga að hún sé staðfest af 2/3 hlutum 
sveitarstjórna aðildarsveitarfélaga eða hún hafi verið 
samþykkt í almennri atkvæðagreiðslu á starfssvæði 
byggðasamlagsins. 2/3 hlutar stjórnarmanna í 
byggðasamlagi eða 2/3 hlutar fulltrúa á aðalfundi 
byggðasamlags, sé slíkur fundur haldinn, geta krafist 
atkvæðagreiðslu í sveitarstjórnum aðildarsveitarfélaga um 
slit byggðasamlags. 

5. Nú er ákveðið að hætta starfsemi byggðasamlags eða svo 
er fyrir mælt í lögum og skal þá skipa því sérstaka 
skiptastjórn er gerir upp eignir þess og skuldir og slítur 
rekstri þess. Heimilt er skiptastjórn að auglýsa eftir 
kröfum á hendur byggðasamlaginu með opinberri 
innköllun. Eftir að kröfur hafa verið greiddar skal afgangi 
eigna eða eftirstöðvum skulda jafnað á þau sveitarfélög 
sem að byggðasamlagi standa í hlutfalli við íbúatölu. 
Skiptastjórn skal kjörin af stjórn byggðasamlags. 

3. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps, samþykkir samhljóða að segja upp aðild 
að Byggðasamlagi um menningar- og atvinnumál í A-Hún og að 
samstarfinu verði slitið. 

 
 
 


