
Fundargerð sameiginlegs fundar sveitarstjórna í A-Hún haldinn í Fellsborg á 
Skagaströnd miðvikudaginn 24. apríl  2019 kl 15.00. 
 

Alexandra Jóhannesdóttir sveitarstjóri Skagastrandar setti fund og bauð fundargesti 
velkomna. Skipaði hún fundarstjóra og fundarritara. 
 

Fundarstjóri: Guðjón Sigurðsson 

Fundarritari: Dagný Rósa Úlfarsdóttir 

 

Dagskrá fundarins: 

1.  Byggðasamlög 
a) Tónlistarskóli A-Hún – Hugrún Sif Hallgrímsdóttir skólastjóri 
Tónlistarskólans. 
 

b) Félags- og skólaþjónusta A-Hún  – Jón Gíslason stjórnarformaður Fél. A-
Hún. 

-Móttaka flóttafólks á Blönduósi – Valdimar O. Hermannsson sveitarstjóri á 
Blönduósi.  

c) Byggðasamlag um menninga- og atvinnumál 

-Staða ferðamálafulltrúa og rekstur upplýsingamiðstöðva – Valdimar O. 
Hermannsson sveitarstjóri og Halldór G. Ólafsson stjórnarformaður BMA. 

2.  Samstarf sveitarfélaga 

a) Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi f. héraðið – Einar Kristján Jónsson 
sveitarstjóri Húnavatnshrepps, Sigurður Guðmundsson frkv. stjóri 
Ungmennasambands Borgarfjarðar, Rúnar Aðalbjörn Pétursson form. 
Ungmennasambands Austur Húnvetninga.  
 
b) Brunavarnir – Ingvar Sigurðsson slökkviðliðsstjóri A-Hún  
 

c) Embætti bygginga- og skipulagsfulltrúa - Þorgils Magnússon, Skipulags- 
og byggingafulltrúi 

3. Kaffihlé 

4. Staða sameiningarmála 

5. Önnur mál 

 



1. Byggðasamlög 

a)  Tónlistarskóli A-Hún – Hugrún Sif Hallgrímsdóttir skólastjóri 
Tónlistarskólans. 

Hugrún Sif fór yfir starfsemi skólans, nemendafjölda, starfsmannahald og 
framkvæmdir. Staða skólastjóra er laus til umsóknar, þar sem Hugrún Sif var 
ráðin til eins árs sl. haust.  Nemendur skólans koma víða fram við ýmis tækifæri, 
m.a. var stofnaður barnakór á Skagaströnd í samstarfi við Ástrós Elísdóttur. Þá 
hafa nemendur verið að taka ýmis stigspróf. Á Blönduósi hafa verið töluverðar 
framkvæmdir í húsnæði Tónlistarskólans og eru þær til mikilla bóta fyrir 
nemendur og starfsfólk. Á Skagaströnd er viðhaldsfrekt húsnæði sem þarf að 
endurskoða nýtingu á.   

Anna Margret spurði útí hvort Tónlistarskólinn hyggðist auka kennslu á morgnana 
á Blönduósi og Hugrún svaraði að það væri í stöðugri skoðun hjá skólanum.  

b) Félags- og skólaþjónusta A-Hún – Jón Gíslason stjórnarformaður félags- og 
skólaþjónustu A-Hún. 

Jón fór yfir breytingar á framkvæmdastjórn en Magnús B. Jónsson lét af störfum 
um síðustu áramót og Alexandra Jóhannesdóttir tók við. Þá upplýsti hann að 
ákveðið væri að byggja íbúðir fyrir fatlaða á Flúðabakka, sótt hefur verið um 
styrki til framkvæmda og ætlunin er að framkvæma með láni hjá Lánasjóði 
sveitarfélaganna.  Ásdís Ýr Arnardóttir hefur tekið við starfi félagsmálastjóra í eitt 
ár, þar sem Sara Lind Kristjánsdóttir er í fæðingarorlofi. Jón fór yfir áætlaðan 
kostnað hjá skóla- og félagsþjónustunni og prósentuskiptingu milli sveitarfélaga. 
Töluverðar framkvæmdir voru á árinu 2018, íbúð endurgerð í Hnitbjörgum og til 
stendur að breyta þeim öllum þegar fram líða stundir, á Ægisgrund var ein íbúð 
endurgerð og skipt um glugga í öllum íbúðum þar. Áætlaðar eru ýmsar 
framkvæmdir í Hnitbjörgum, á Ægisgrund og á Sæborg á árinu 2019. 

Móttaka flóttafólks á Blönduósi – Valdimar O. Hermannsson sveitarstjóri á 
Blönduósi.  

Valdimar fór yfir ferlið sem hófst í nóvember/desember 2018 er Blönduósbær og 
Húnaþing vestra fengu fyrirspurn frá Félagsmálaráðuneytinu varðandi móttöku 
flóttamanna. Formlegt erindi barst svo í desember 2018 og samþykkt í 
sveitarstjórn Blönduósbæjar í febrúar 2019. Alls koma 9 fjölskyldur núna, 4 á 
Blönduós og 5 á Hvammstanga. Hópurinn kemur 14. maí á Hvammstanga og 15. 
maí á Blönduós en þó mun ein fjölskyldan koma eitthvað seinna á Blönduós 
vegna fjölskyldumála. Síðustu upplýsingar gefa til kynna að 21 einstaklingur 
kemur á Blönduós, þar af 12 börn.  Upplýsingafundir hafa verið haldnir fyrir íbúa 
og stuðningsfjölskyldur. Búið er að finna íbúðir fyrir allar fjölskyldur og 
verkefnastjóra. Túlkamál eru leyst, þar sem maki verkefnastjóra er túlkur og mun 
einnig starfa innan skólans. Enn er ekki búið að gera formlegan samning við 



ráðuneytið en hann er í vinnslu. Sameiginlegur verkefnisstjóri er hjá Rauða 
krossinum í báðum Húnavatnsssýslum vegna þessa verkefnis.  

       c) Byggðasamlag um menningar- og atvinnumál 

Staða ferðamálafulltrúa og rekstur upplýsingamiðstöðva – Halldór G. 
Ólafsson stjórnarformaður BMA og Valdimar O. Hermannsson sveitarstjóri á 
Blönduósi.  

Halldór fór yfir starfsemi byggðasamlagsins og sagði frá að stjórn væri að 
heimsækja stofnanir sem heyra undir byggðasamlagið. Hann fór yfir breytingar 
sem gerðar voru í fjárhagsáætlunargerð. 

Valdimar fór yfir stöðu ferðamálafulltrúa og tilurð hans. Við fjárhagsáætlunargerð 
fyrir 2019 var stefnt að því að ferðamálafulltrúi færi undir byggðasamlag um 
menningar- og atvinnumál, þar sem hann fengi bakland. Nú hefur 
ferðamálafulltrúi sagt upp störfum og hættir 1. maí. Óformlegt samkomulag er við 
Ferðamálafélag A-Hún til að sinna verkefnum er lúta að ferðamálum nú í sumar. 
Gott væri að nota sumarið til að endurskoða starfið og starfslýsingu og ráða 
jafnvel í haust.  

Halldór óskaði eftir umræðum um starf ferðamálafulltrúans og starfsemi 
upplýsingamiðstöðvar. Einar velti því upp hvort spinna mætti saman atvinnu- og 
menningarmál og þessi starfsmaður gæti nýst víðar.  Guðmundur Haukur kom 
með þá hugmynd hvort væri hægt að tæknivæða upplýsingagjöf, t.d. með 
upplýsinga/snertiskjám og draga úr bæklingadreifingu. Þóra benti á starf Rune 
upplýsingafulltrúa í Borgundarhólmi og hvort það væri eitthvað sem mætti skoða 
hér. Almennar umræður urðu um starf kynningarfulltrúa/ferðamálafulltrúa fyrir 
héraðið.  

2. Kaffihlé 

Gerð er breyting á dagskrá og kaffihlé fært fram um einn lið.  

3. Samstarf sveitarfélaga 

a) Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi f. héraðið – Einar Kristján Jónsson sveitarstjóri 
Húnavatnshrepps, Sigurður Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ungmennasambands Borgarfjarðar, Rúnar Aðalbjörn Pétursson formaður 
Ungmennasambands Austur Húnvetninga.  

Einar kynnti þá hugmynd að hafa sameiginlegan íþrótta- og æskulýðsfulltrúa fyrir 
héraðið í gegnum ungmennasambandið í sýslunni. Til að kynna og ræða útfærslu 
eru Sigurður Guðmundsson frá UMSB og Rúnar Pétursson frá USAH. 
 

Sigurður framkvæmdastjóri UMSB kynnti samstarf UMSB og Borgarbyggðar 
varðandi íþrótta- og æskulýðsmál. Lykilatriði fyrir sveitarfélög eru gott íþrótta- og 



tómstundastarf og eru oft stór þáttur í búsetuvali fólks.Verkefnið á rætur allt til 
2012. Nálgast má samstarfssamninginn á heimasíðu UMSB. Annars vegar er 
framkvæmdastjóri UMSB og hins vegar tómstundastjóri. Í gegnum UMSB fer allt 
íþróttastarf innan Borgarbyggðar, tímaskipulag í íþróttahúsum, ýmsir 
íþróttaviðburðir og mannfagnaðir og umsjón allra íþróttavalla, þó ekki golfvalla. 
Sveitarfélagið styrkir rekstur, veitir afnot af íþróttaaðstöðu og 
skrifstofuhúsnæði.  Tómstundastjóri sér um skipulag sumarfjörs og vinnuskóla í 
sveitarfélaginu, ásamt utanumhaldi fyrir afreksungmenni í íþróttum, yfir sumarið 
og tómstundaskóla fyrir 1.-4. bekk á 4 stöðum og félagsmiðstöð í Borgarnesi yfir 
veturinn. Tómstundabíll á vegum sveitarfélagsins keyrir milli byggðakjarna og 
endar í Borgarnesi, þar sem krakkarnir geta sótt fleiri íþróttaæfingar og 
félagsmiðstöð. Samræmdir starfsdagar eru í grunnskólum sem auðvelda skipulag 
íþrótta- og tómstundastarfs en þó geta yngstu nemendur ekki nýtt sér allar 
æfingar.  Umræður sköpuðust um fyrirkomulag, kostnað og upplýsingagjöf milli 
skóla og íþrótta- og tómstundastarfs.  

Rúnar formaður USAH fagnaði því að vera boðaður á fund sveitarstjórna og lýsti 
áhuga sambandsins á svipuðu samstarfi við sveitarfélögin og Sigurður lýsti í 
Borgarfirði.    

b) Brunavarnir – Ingvar Sigurðsson slökkviðliðsstjóri Brunavarna A-Hún.  

Ingvar er nýráðinn slökkviliðsstjóri hjá Brunavörnum A-Hún og fór hann yfir 
fyrirhugaðar breytingar á starfi slökkviliðsins, aukna fræðslu og endurmenntun 
slökkviliðsmanna og aukningu í brunavörnum/eldvarnareftirliti. Auknar kröfur hafa 
verið settar á sveitarfélög með nýjum lögum og reglugerðum undanfarið. Ingvar 
kynnti hugmynd um samstarf slökkviliðanna í sýslunni. Ástand búnaðar á 
Skagaströnd er ekki gott og vantar þar mikið af nauðsynlegum búnaði.  Til eru 
skýrslur frá 2016 sem greina frá slöku ástandi beggja slökkviliða. 
Mannvirkjastofnun gefur ekki lengri frest fyrir slökkvilið sem uppfylla ekki kröfur 
samkvæmt reglugerðum og ætla að krefjast úrbóta. Ingvar telur það 
hagkvæmasta kostinn fyrir sveitarfélögin og hag íbúa bestan að hér sé 
sameiginlegt slökkvilið undir einni stjórn og þar sem byggðasamlag sé til um 
rekstur Brunavarna ætti ekki að vera erfitt að taka Skagabyggð og Skagaströnd 
þar inn. Hann sagði frá sameiningu brunavarna í Árnessýslu og að þar sé almenn 
ánægja með hana. Umræður urðu um starf og bakvaktir slökkviliðs, ásamt 
hugsanlegum kostnaði út frá þarfagreiningu. 

c) Embætti bygginga- og skipulagsfulltrúa - Þorgils Magnússon, Skipulags- 
og byggingafulltrúi hjá Blönduósbæ og Húnavatnshreppi. 

Þorgils sagði frá hvernig starf skipulags- og bygginganefnda og skipulags- og 
byggingarfulltrúa virkar og flækjustigi sem þetta getur skapað þegar sveitarfélög 
eru mörg. Fordæmi eru fyrir sameiginlegum skipulags- og byggingarfulltrúa fyrir 
mörg sveitarfélög og skipulags- og bygginganefndir í hverju sveitarfélagi og/eða 
sameiginleg nefnd. Hann velti upp þeirri hugmynd hvort ekki eigi að vera ein 
sameiginleg skipulags- og byggingarnefnd og búa til byggðasamlag/samlög um 



starfið. Farsælast væri að sami aðilinn væri skipulags- og byggingarfulltrúi fyrir 
sýsluna, þetta er flókinn og tímafrekur málaflokkur og oft of mikið flækjustig eins 
og málin standa núna.   

 

4. Staða sameiningarmála - Halldór Gunnar Ólafsson oddviti Skagastrandar. 

Starfandi er sameiningarnefnd og framkvæmdaráð innan hennar. Oddvitar 
funduðu með ráðherra sveitarstjórnarmála í janúar. Í febrúar fundaði 
sameiningarnefnd og ákvað að fresta fyrirhugaðri kosningu þar til síðar á 
kjörtímabilinu og vinna að SVÓT greiningu fyrir nýtt sveitarfélag. Ekkert hefur þó 
gerst síðan á þessum fundi og enn hefur ekkert komið frá Jöfnunarsjóði varðandi 
sameiningarmál, tillögur sjóðsins liggja fyrir en hafa ekki verið kynntar formlega. 
Umræður urðu um áframhaldandi vinnu og vinnu ráðgjafa. 

5. Önnur mál 

Umræður urðu um persónuverndarmál og sameiginlegan 
persónuverndarfulltrúa.  Áætlað er að fulltrúi Advania komi og hitti fulltrúa 
sveitarfélaganna fljótlega. 

 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 17:35. 

 

Mætt:  
Frá Húnavatnshreppi: Einar K. Jónsson, Jóhanna Magnúsdóttir, Jón Gíslason, 
Ragnhildur Haraldsdóttir, Sverrir Sverrisson og Þóra Sverrisdóttir. 
  
Frá Blönduósbæ: Anna Margret Sigurðardóttir, Guðmundur Haukur Jakobsson, Gunnar 
Tryggvi Halldórsson, Hjálmar Björn Guðmundsson, Jón Örn Stefánsson, Rannveig Lena 
Gísladóttir, Sigurgeir Jónasson og Valdimar O. Hermannsson. 
 
Frá sveitarfélaginu Skagaströnd: Alexandra Jóhannesdóttir, Guðmundur Egill 
Erlendsson, Halldór G. Ólafsson, Kristín Leifsdóttir, Péturína L. Jakobsdóttir og Róbert 
Kristjánsson.  
 
Frá Skagabyggð: Dagný Rósa Úlfarsdóttir, Karen Helga R. Steinsdóttir, Magnús 
Björnsson og Magnús Guðmannsson. 
 
Gestir: Hugrún Sif Hallgrímsdóttir. Ingvar Sigurðsson, Rúnar Pétursson, Sigurður 
Guðmundsson og Þorgils Magnússon. 
 
Fundarstjóri: Guðjón Sigurðsson. 
 


