
Þingeyingur
Tillaga um sameiningu 
Skútustaðahrepps og 
Þingeyjarsveitar

Vefsíða verkefnisins: www.thingeyingur.is

16. apríl 2021

Helgi Héðinsson, formaður 

samstarfsnefndar



Yfirflug

• Flatarmál: 12.024 km2

• Íbúar 1.323
• 471 í Skútustaðahreppi

• 852 í Þingeyjarsveit

• Fjarlægðir:

Reykjahlíð Laugar Fosshóll Stórutjarnaskóli Þingeyjarskóli

Reykjahlíð - 36 48 58 39

Laugar 36 - 13 22 19

Fosshóll 48 13 - 10 26

Stórutjarnarskóli 58 22 10 - 32

Þingeyjarskóli 39 19 26 32 -



Hvers vegna sameiningarviðræður?

• Farsæl samvinna sveitarfélaganna á 
ýmsum sviðum. 

• Sameiginlegir hagsmunir á sviði 
umhverfis- og auðlindamála.

• Svipuð menning samfélaganna. Sömu 
viðfangsefni.

• Atvinnulíf byggt á landbúnaði, orkuvinnslu 
og ferðaþjónustu. 

• Möguleikar á að bæta þjónustu og efla 
stjórnsýslu.

• Von um aukinn slagkraft í byggða-, 
atvinnu- og samgöngumálum.

• Þróun sveitarstjórnarstigsins til lengri tíma.



Samstarfsnefnd um sameiningu

Skútustaðahreppur

Helgi Héðinsson, varaformaður

Halldór Þorlákur Sigurðsson

Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir

Sveinn Margeirsson

Þingeyjarsveit

Arnór Benónýsson, formaður

Margrét Bjarnadóttir

Jóna Björg Hlöðversdóttir 

Sveitarstjórar með seturétt á fundum

Dagbjört Jónsdóttir

RR Ráðgjöf

Róbert Ragnarsson

Jón Hrói Finnsson



Markmið samstarfsnefndar

„…að draga upp skýra og hlutlausa mynd af

því hvernig sameinað sveitarfélag gæti litið út

og draga fram kosti og galla sameiningar til að 

auðvelda kjósendum að taka afstöðu til 

spurningarinnar um sameiningu“.



Samráð við íbúa

• Áhersla á samráð við íbúa og starfsfólk
• Í starfshópum
• Á íbúafundum
• Á vettvangi Nýsköpunar í Norðri (NÍN)
• Vefsíðan thingeyingur.is

• Upplýsingar um verkefnið, skipulag þess, samráðsfundi, 
fundargerðir og minnisblöð. – www.thingeyingur.is

• Spurningar og svör

• Hægt að hafa samband og koma sjónarmiðum á framfæri

• Í byrjun maí verða aftur íbúafundir í aðdraganda 
sameiningarkosninga



Tímalína og vörður

Ákvörðun

Sveitarstjórnir ákveða 

að taka upp viðræður 

og skipa samstarfs-

nefnd um sameiningu. 

Undirbúningur

Samstarfsnefnd um 

sameiningu vinnur að 

áliti og að undir-

búningi atkvæða-

greiðslu.

Samráð við íbúa, 

starfsfólk o.fl.

Kynning

Samstarfsnefnd kynnir 

álit sitt á áhrifum 

sameiningar og 

framtíðarsýn fyrir 

sameinað 

sveitarfélag.

Kosningar

Íbúar greiða atkvæði 

um sameiningu.

Niðurstaðan er 

bindandi.

Innleiðing

Ef sameining er 
samþykkt er skipuð 
undirbúningsstjórn 
sem vinnur að 
undirbúningi gildistöku 
og innleiðingu.

Gildistaka

Sameining tekur gildi 

þegar ný sveitarstjórn  

hefur verið kjörin. 

Getur verið á miðju 

kjörtímabili eða eftir 

reglubundnar 

kosningar til 

sveitarstjórna.

júní 2019 júní 2021apríl-maí 2021 júní 2022



Nýsköpun í norðri (NÍN) í hnotskurn

Markmið

• Auka nýsköpun

• Vera í fararbroddi í baráttu við 
loftslagsbreytingar

• Takast á við og hagnýta samfélags-
og tæknibreytingar

• Nýta framsækna þekkingu og 
menntun í samhengi við staðbundna 
reynslu og sögu 



Hvað hefur verið gert í NÍN?

• 12 íbúafundir ágúst 2019 - jan 2020
• Skilgreindu tækifæri og ógnanir

• 30 íbúar í rýnihópum jan – maí 2020
• Skilgreindu 6 aðgerðir NÍN

• 19 frumkvöðlar og 6 aðgerðastjórar komu að framkvæmd 
aðgerða sumar og haust 2020

• Í dag koma 7 manns að framkvæmd aðgerða með beinum hætti. 
NÍN er samofið stjórnsýslu sveitarfélaganna og hefur m.a. bein 
áhrif á uppfærslu aðalskipulags beggja sveitarfélaga

• Afrakstursskýrsla (jan 2021): https://www.thingeyingur.is/static/files/NIN/nyskopun-i-nordri-afrakstur-2019-2020.pdf

https://www.thingeyingur.is/static/files/NIN/nyskopun-i-nordri-afrakstur-2019-2020.pdf








Tillaga að 
stjórnskipulagi
• Níu manna sveitarstjórn.

• Nefndakerfið byggi á fimm fastanefndum. 

• Stjórnsýslu skipt upp í þrjú svið:

• Stjórnsýslu- og fjármálasvið.

• Fræðslu- og velferðarsvið.

• Umhverfis- og framkvæmdasvið.

• Starfsstöðvar fleiri en ein þar sem íbúar geta 
nálgast þjónustu.

• Stafræn stjórnsýsla og sveigjanleg þjónusta.

• Auðvelda íbúum að sækja um og nálgast 
þjónustu sveitarfélagsins með stafrænum 
lausnum.
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Sveitarstjórn
9 fulltrúar

Fræðslu- og 

velferðarnefnd

5 fulltrúar
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framkvæmdasv

ið 

Sveitarstjóri



Ef af sameiningunni verður

• Tæplega 1.400 íbúar.

• Landmesta sveitarfélag á Íslandi
með um 12% af flatarmáli landsins.

• Sterkur fjárhagur eftir 2024.

• Áhersla á umhverfismál og sjálfbæra
nýtingu auðlinda.


