
Fundarboð 
 

Fyrsti fundur í sveitarstjórn sameiginlegs sveitarfélags Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar, 
verður haldinn í Félagsheimilinu Dalsmynni, þriðjudaginn 7. júní 2022 og hefst klukkan 17.00 
 
Dagskrá: 
 
 

1. Kjör forseta og varaforseta, skv. 7.gr. samþykkta um stjórn og fundarsköp 
sveitarfélagsins: 

a. Kjör forseta sveitarstjórnar. 
b. Kjör varaforseta sveitarstjórnar. 

 
2. Málefnasamningur á milli B og D lista um meirihlutasamstarf í sveitarstjórn: 

a. Málefnasamningur á milli B og D lista um meirihlutasamstarf í sveitarstjórn 
lagður fram til kynningar í sveitarstjórn. 
 

3. Kosning byggðarráðs, skv. 27. gr. samþykkta um stjórn og fundarsköp 
sveitarfélagsins: 

a. Kosning í þriggja aðalmanna í byggðaráð til 1 árs skv. 27. gr. samþykkta. 
b. Kosning í þriggja varamanna í byggðaráð til 1 árs skv. 27. gr. samþykkta. 
c. Kosning formanns og varaformanns, byggðaráðs úr hópi kjörinna 

byggðarráðsmanna. 
 

4. Val á nafni á nýtt sveitarfélag, skv. 5. gr. sveitarstjórnarlaga 138/2011: 
 

5. Byggðamerki: 
a. Ákvörðun um byggðamerki: 

 
6. Breytingar á samþykktum um stjórn og fundarsköp sameinaðs sveitarfélags 

Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps: 
a. Breytingar á heiti sveitarfélagsins skv. 5. gr. sveitarstjórnarlaga 138/2011. 
b. Breytingar á 47. gr. samþykkta um stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins. 

i. Landbúnaðar- og umhverfisnefnd verði skipt upp í tvær nefndir, 
Landbúnaðarnefnd og Umhverfisnefnd. 

ii. Kjörstjórn verði þriggja manna en ekki undirkjörstjórnir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Kjör í fastanefndir sveitarfélagsins: 

a. Fræðslunefnd, fimm aðalmenn og jafn margir til vara. 
b. Íþrótta-, tómstunda- og lýðheilsunefnd, fimm aðalmenn og jafn margir til vara. 
c. Atvinnu- og menningarnefnd, fimm aðalmenn og jafn margir til vara. 
d. Skipulags- og byggingarnefnd, fimm aðalmenn og jafn margir til vara. 
e. Landbúnaðarnefnd, fimm aðalmenn og jafn margir til vara. (með fyrirvara um 

breytingu á samþykktum) 
f. Umhverfisnefnd, fimm aðalmenn og jafn margir til vara. (með fyrirvara um 

breytingu á samþykktum) 
g. Kjörstjórn, þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. (með fyrirvara um breytingu 

á samþykktum) 
h. Fjallskilastjórnir, Landbúnaðarnefnd skal leggja fram á næsta fundi 

sveitarstjórnar tillögur að fulltrúum í fjallskilastjórnir sveitarfélagsins. 
i. Fulltrúar á SSNV þing, fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. 
j. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, tveir aðalmenn og tveir til vara. 
k. Frestað að skipa í önnur ráð og stjórnir og í sameiginlegar nefndir, stjórnir og 

byggðasamlög. 
 

8. Starfsmannamál 
a. Ráðning skólastjórnenda 
b. Ráðningamál sveitarstjóra. 
c. Önnur starfsmannamál 

 
9. Önnur atriði sem sveitarstjórn þarf að ákveða: 

a. Kjör fulltrúa í verkefnaráðs vegna Holtavörðulínu 3. 
b. Gerð heimasíðu. 
c. Val á viðskiptabanka. 
d. Val á bókhaldskerfi 
e. Val á símanúmerum. 

 
10. Önnur mál: 

a. Stjórnunar- og verndunaráætlun 2022-2031 og aðgerðaráætlun vegna 
Hrúteyjar. 

 


