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Inngangur
Íbúafundur

Þann 28. nóvember 2019 var haldinn opinn íbúafundur í Húnavallaskóla 
í Húnavatnshreppi. Fundinn setti Jón Gíslason, oddviti sveitarfélagsins 
sem jafnframt fór yfir áherslur í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Því næst 
fór fram vinnustofa sem ráðgjafar KPMG stýrðu. Fundinn sóttu um 40 
íbúar.

Samantekt niðurstaðna

Samantekt þessi inniheldur niðurstöður vinnustofunnar sem settar eru 
fram sem vinnugögn til frekari úrvinnslu. Persónugreinanlegar 
upplýsingar voru fjarlægðar úr samantekt þessari á grundvelli laga um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.
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Málaflokkar til umræðu

Fundurinn bar yfirheitið “Vilt þú taka þátt í að skapa framtíð 
sveitarfélagsins?“. Á vinnustofunni var íbúum boðið að koma skoðunum 
sínum um stöðu málefna sveitarfélagsins á framfæri og einnig 
hugmyndum að framtíðar áherslum. 

Eftirfarandi málaflokkar voru teknir fyrir á vinnustofunni:

— Umhverfismál

— Samstarfs- og sameiningarmál

— Fræðslumál

— Íþrótta- og æskulýðsmál

— Atvinnumál og fjallskil

— Fjármál sveitarfélagsins

Vinnustofa um málefni sveitarfélagsins



4© 2019 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative, svissnesku samvinnufélagi. Allur réttur áskilinn.

Eftirfarandi er samantekt á helstu niðurstöðum íbúafundarins og 
umræðum á fundinum sjálfum. Um er að ræða skoðanir þeirra íbúa 
sem sóttu fundinn. 

Umhverfismál

Mikið var rætt um flokkun úrgangs og eflingu kynningarmála á því sviði 
á fundinum. Þá var sjálfbærni, loftslagsmál, náttúrvernd og landnýting 
ofarlega í hugum íbúa.  

Samstarfs- og sameiningarmál

Samkvæmt fundargestum er almennur vilji íbúa í Húnavatnshreppi að 
stefna á sameiningu Austur-Húnavatnssýsla í einu skrefi. Ýmsir nefndu 
að síðar geti sameinuð Austur-Húnavatnssýsla komið að sameiningu 
Norðurlands vestra í eitt sveitarfélag. Þá kemur fram að íbúar vilja 
sameinast öðrum sveitarfélögum á eigin forsendum án íhlutunar 
yfirvalda.

Mikilvægt sé að undirbúa sameiningu vel og að áherslur íbúa t.d. 
varðandi þjónustustig og nýtingu húsnæðis á Húnavöllum verði haft til 
grundvallar í viðræðunum. 

Fræðslumál, íþróttir og frístundir

Aðgengi að fjölbreyttu námi var mikið til umræðu og nauðsyn þess að 
börn í sveitarfélaginu hafi kost á samneyti við aðra nemendur m.a. í 
íþróttum og frístundum. Þá var áhersla lögð á að byggja upp frekara 
íþrótta- og æskulýðsstarf í sýslunni.

Atvinnumál og innviðir

Orkumál s.s. þrífösun rafmagns, frekari hitaveituvæðing og nýting 
raforku innan svæðisins voru íbúum ofarlega í huga. Einnig var áhugi á 
nýsköpun og leiðum til að auka fjölbreytni atvinnulífs í sveitarfélaginu 
t.d. í ferðaþjónustu. Bent var á að huga þurfi betur að markaðssetningu 
sveitarfélagsins, ekki hvað síst til að efla ferðaþjónustu.

Þá kom fram ríkur vilji til að bæta aðstöðu og stuðning við bændur t.d. 
með hrægámum, bættum girðingum, fjallaskálum og stofnun 
landbúnaðarnefndar.

Samgöngur og atvinnumál

Sterk krafa um bættar vegasamgöngur innan sveitarfélagsins kom fram 
og einnig komu fram skiptar skoðanir á Húnavallaleið en bæði komu 
fram sjónarmið um mikilvægi þeirrar framkvæmdar en einnig að hún 
gæti verið óheppileg, sérstaklega fyrir sameinað sveitarfélag.

Fjármál sveitarfélagsins

Staða sveitarfélagsins er í jafnvægi.  Lítil skuldsetning en jafnframt lítið 
eftir til uppbyggingar og viðhalds.

Samantekt áherslna frá íbúafundi



Áherslur 
íbúa
Skoðanir um stöðu mála og 
framtíðaráherslur eftir málaflokkum
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Staðan í dag

— Vantar stefnu í loftslagsmálum í sveitarfélaginu

— Endurvinnsla, sorphirða og holræsismál eru í nokkuð góðum málum

— Vantar stefnu í verndun og nýtingu, landgræðslu, skógrækt og 
sjálfbærni

— Staða í notkun á plasti í landbúnaði ekki nógu góð

— Veitumál eru í góðu lagi

Framtíðar áherslur

Loftslags og sjálfbærnimál

— Sveitarfélagið hvetji til sjálfbærni

— Heimsmarkmið SÞ verði lögð til grundvallar og sett stefna í 
umhverfismálum og verndun landbúnaðarlands

— Dregið verði úr plastnotkun í landbúnaði

— Unnið verði gegna stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu 

— Ekki verði mokað ofan í skurði

— Fjölgað verði hleðslustöðvum fyrir rafbíla

Endurvinnsla, flokkun og nýting

— Hvatning til íbúa um snyrtimennsku og góða ásýnd á býlum

— Halda gámasvæðum óbreyttum og draga úr hættu á förgun heima á 
bæjum

— Kynna betur sorpmál og flokkun á úrgangi þ.m.t. tunnuþjónustu

— Auka hvata til flokkunar og endurvinnslu t.d. með fjárhagslegum 
ávinningi

— Tæma rotþrær skipulega eins og samið er um 

Landnýting og náttúruvernd

— Sveitarfélagið styðji við og hvetji landeigendur til náttúruverndar

— Landgræðsla verði aukin á afréttum

— Beitarréttur og landvarsla sé í höndum bænda

— Skógræktarsvæði sveitarfélagsins séu nýtt betur 

— Skógrækt sé stunduð á því landi sem ekki er nýtt undir landbúnað

Umhverfismál
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Staðan í dag

— Þrjú/fjögur byggðasamlög í Austur Húnavatnssýslu

— Byggðasamlag um málefni fatlaðra á Norðurlandi vestra

— Brunavarnir Austur Húnavatnssýslu – tvö sveitarfélög

— Hik og kjarkleysi í sameiningarviðræðum 

- Var sameiningarnefnd stofnuð til að ræða sameiningu eða ekki 
sameiningu?

- Stöðnun í sameiningarmálum

- Pattstaða

— Miklir fjármunir í flókna stjórnsýslu

— Er betra að sameinast sjálfur eða með valdboði?

— Margir vilja halda í góðan skóla

— Eitt atvinnusvæði

— Ekki góðar samgöngur sem er lykill að sameiningu

Framtíðar áherslur

Kostir sameiningar

— Sameinuð erum við sterkari (Austur-Húnavatnssýsla)

— Hægt að leggja niður byggðasamlög

— Betri stjórnsýsla

— Meiri slagkraftur með sameiningu

— Betra að sameinast sjálfur en með valdboði

— Góðar samgöngur eru krafa við sameiningu

Áherslur við sameiningu

— Fyrsta skrefið er að sameina sýsluna

— Ef til sameiningar komi verði það öll Austur-Húnavatnssýsla

— Norðurland vestra verði eitt sveitarfélag í framtíðinni – fyrst Austur 
Húnavatnssýsla

— Kosið verði vorið 2020 um sameiningu

— Passað verði að þjónustustig sveitarfélagsins lækki ekki við 
sameiningu

— Tryggja að jaðarsvæði sveitarfélagsins gleymist ekki

— Samtvinna skólastarf og frístundir í þéttbýli og dreifbýli (m.a. akstur)

— Brunavarnir Austur-Húnavatnssýslu séu fyrir alla sýsluna

— Húnavallaskóli nýtist sem atvinnuskapandi aðstaða

Samgöngumál

— Ekki Húnavallaleið – bæta samgöngur og vegi sem fyrir eru

— Bæta núverandi vegi

— Húnavallaleið

Samstarfs- og sameiningarmál
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Staðan í dag

— Fáir nemendur í grunnskóla

— Kennslutilhögun góð í dag

— Of mikil áhersla á bóknám

— Félagsleg einangrun

— Skóladagur of langur

— Almenn ánægja meðal nemenda í skólann

— Dreifnám í boði

— Tónlistarskólinn er staðsettur í skólanum sem er jákvætt

— Góður leikskóli

— Leikskólakennarar góðir

— Grunnskólinn vel mannaður og góð kennsla

— Ekki næg fjölbreytni í kennslu í tónlistarnámi

— Vantar nemendur í leik- og grunnskóla (góðir skólar)

— Bæta mætti textílkennslu

Framtíðar áherslur

Samstarf og sameining

— Sameining eða meiri samvinna milli skóla á svæðinu 

— Áhersla á að sameining skóla sé vel unnin

— Auðvelda flæði nemenda á milli skóla í sýslunni fyrir sameiningu 
(leik- og grunnskóla)

— Niðurstöður skólasameiningar að nýr skóli sé stofnaður þar sem 
tekið er tillit til þarfa allra nemenda

— Sameining skóla í Austur Húnavatnssýslu – vandað til verka –
aðstaða fyrir nemendur í hléum í verðandi skóla

— Meiri samvinna í tengslum við félagsstarf / félagslíf

Fjölbreytt nám og íþróttastarf

— Auðvelda þarf börnum þátttöku í íþróttastarfi á Blönduósi

— Meiri áhersla á list- og verkgreinar, íþróttir eða sund alla daga

— Fjölga tímum í tómstundum fyrir yngri nemendur 

— Meiri áhersla á raungreinakennslu, t.d. raunhæf verkefni / tilraunir

— Sveitarfélagið standi fyrir skyndihjálparnámskeiði

Aðgengi að námi

— Þriggja ára og eldri fái sæti í skólabíl 

— Dreifnám verði áfram í boði 

— Auðveldað aðgengi að dreifnámi, m.a. með samræmdum 
skólaakstri

Nýsköpun og fullorðinsfræðsla

— Efla fræðslu og námskeið í samræmi við atvinnu á svæðinu til að 
auka fagmennsku

— Aðsetur fyrir frumkvöðla / nýsköpun á Húnavöllum (eftir sameiningu)

Fræðslumál
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Staðan í dag

— Fámenni, lítil félög og slök starfsemi

— Erfitt fyrir börn úr sveitinni að sækja íþróttaæfingar

— Virkt starf í hestaíþróttum (Neisti)

— Gott kirkjustarf – meiri virkni

— Aðgengi eldri borgara að félagsstarfi slakt

— Karlabolti á þriðjudögum

Framtíðar áherslur

— Bætt aðgengi að tómstundum á Blönduósi

— Að geta nýtt skólabíl

— Meiri samvinna milli íþróttafélaga + Hvöt

— Almenningssamgöngur um sveitarfélagið seinni partinn (18:00)

— Auka félagslegan hitting milli skóla á svæðinu

— Efla leikfélagið og fleira í félagsstarfi fyrir fullorðna

— Virkja Ungmennasambandið

Íþrótta- og æskulýðsmál
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Staðan í dag

— Biopol – flott aðstaða til heimavinnslu

— Atvinnuráðgjafar SSNV

— Engin stefna í nýsköpun

— Þrjár starfandi fjallskilanefndir

— Vantar íbúðahús 

— Vannýtt tækifæri í ferðaþjónustu er t.d. hálendið

— Þrístapar eru gott dæmi um flott framtak

— Staða sauðfjárbænda bágborin en botninum er vonandi náð

— Einhæft atvinnulíf

— Blóðbændur á uppleið

— Ljósleiðari kominn

Framtíðar áherslur

Orkumál

— Gróðurhús á allar blæðingar hitaveitunnar

— Byggja upp risa gróðurhús við Húnavelli

— Nýta orku Blönduvirkjunar til atvinnustarfsemi á svæðinu

— Skýlaus krafa um þriggja fasa rafmagn og leggja það í jörðu

— Hitaveita í allt sveitarfélagið (með varmadælum)

Samgöngur og húsnæðismál

— Bættar samgöngur 

— Bundið slitlag á tengivegi 

— Kjalvegur verði uppbyggður 

— Byggja íbúðar- og atvinnuhúsnæði

Nýsköpun og þróun

— Sameina Austur-Húnavatnssýslu – auðveldar að vinna að nýsköpun 
og atvinnuuppbyggingu 

— Finna starfsemi fyrir Húnavelli – skilyrði í sameiningarviðræðum

— Tímabundin ívilnun til nýrrar atvinnustarfsemi

— Nýta aðstöðu á Húnavöllum til nýsköpunar og atvinnustarfsemi

— Meiri fullvinnsla afurða bænda 

— Örsláturhús

Atvinnumál og fjallskil
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Fjallskil og landbúnaður

— Halda núverandi fyrirkomulagi á fjallskilum

— Hafa uppstokkun á fjallskiladeildum – sameina deildirnar 

— Hrægámar fyrir bændur

— Réttir, girðing og fjallaskálar í góðu ástandi fyrir sameiningu

— Landbúnaðarnefnd

— Aukin landgræðsla og skógrækt 

— Engin skógrækt 

Ferðaþjónusta og markaðssetning

— Ferðaþjónusta – auglýsa svæðið  - bæta þjónustu á hálendinu

— Ferðaþjónusta í tengslum við textíl er vaxandi

— Heilsutengd ferðaþjónusta – gönguleiðir og saga svæðisins

— Markaðsetja sveitarfélagið 

Atvinnumál og fjallskil (frh.)
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Staðan í dag

— Litlar skuldir miðað við framkvæmdir undanfarið

— Ekki slegið slöku við viðhald en ekki hægt að draga þar úr

— Innheimta gjalda gengur yfirleitt vel

— Lítið til í varasjóði

— Velta sveitarfélagsins að mestu ákveðin fyrirfram   

— Lítið eftir til uppbyggingar og viðhalds

— Jákvætt að geta stutt við bakið á börnum til framhaldsnáms og 
önnur verkefni

— Sveitarfélagið er ljósleiðaravætt

— Töluverð viðhaldsþörf á eignum sveitarfélagsins

Framtíðar áherslur

— Halda leikskólagjöldum og fæði í leik- og grunnskóla í lágmarki

— Borga minna fyrir sorphirðu en halda sömu þjónustu

— Auka tekjuskapandi framkvæmdir s.s. byggingu íbúðahúsa og 
atvinnuhúsnæðis

— Selja eignir 

— Sinna viðhaldi á eignum sveitarfélagsins eins og kostur er – jafnvel 
þó það krefjist lántöku

— Samþykkja ekki hækkanir umræðulaust til byggðasamlaga

Fjármál sveitarfélagsins
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Nafn og vörumerki KPMG eru skráð vörumerki KPMG International.

Fyrirvari

Eftirfarandi samantekt er byggð á niðurstöðum hugmyndavinnu frá íbúafundi í Húnavatnshreppi um skoðanir íbúa varðandi framtíðar áherslur þeirra í málefnum sveitarstjórnar 
sem haldin var í Húnavallaskóla þann 28. nóvember 2019. 

Ekki hefur verið framkvæmd sérstök könnun á áreiðanleika þeirra gagna sem byggt er á enda er um opinn íbúafund að ræða. KPMG getur hvorki ábyrgst nákvæmni né 
áreiðanleika þeirra upplýsinga sem hér koma fram né að þær séu tæmandi.

Öll ákvarðanataka í tengslum við úrlausn ágreinings tengdum verkefninu er alfarið í höndum sveitarstjórnar Húnavatnshrepps sem verkkaupa. KPMG ber enga ábyrgð á 
ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli gagna í samantektinni. Öll ábyrgð vegna ákvarðana sem teknar verða á grundvelli samantektarinnar eða niðurstaðna sem í henni eru, 
er hjá verkkaupa eða lesanda samantektarinnar.

kpmg.com/socialmedia

Tengiliðir KPMG
Stefán Þór Helgason
Manager
shelgason@kpmg.is

Sveinbjörn Ingi Grímsson
Senior associate
sgrimsson@kpmg.is
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