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Verkefnið
• Sveitarstjórnir Borgarfjarðarhrepps, 

Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og
Seyðisfjarðarkaupstaður samþykktu í október 2018 
að hefja formlegar sameiningarviðræður í samræmi
við 119. grein sveitarstjórnarlaga

• Samstarfsnefnd var skipuð þremur fulltrúum frá
hverju sveitarfélagi

• Markmið verkefnisins að sameining sveitarfélaganna
leiði til bættrar þjónustu, öflugri stjórnsýslu og aukins
árangurs í byggða- og samgöngumálum

• Samstarfsnefnd útfærði markmið verkefnisins og
tengdi þau við stefnu Alþingis og ríkisstjórnar í 
sveitarstjórnarmálum og byggða-og samgöngumálum
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Verkefnið
• Verkáætlun miðaði við að hægt væri að leggja tillögu

fyrir íbúa til ákvörðunar fyrir lok árs 2019
• Haldnir voru íbúafundir í öllum sveitarfélögunum til

að fá frá hugmyndir og sjónarmið
• Verkefnisstjórar voru Róbert Ragnarsson og Páll

Björgvin Guðmundsson. RR ráðgjöf
• Teikningar eftir Elínu Elísabetu Einarsdóttur
• Verkefnið var fjármagnað með framlagi úr

Jöfnunarsjóði

• Sameiningarkosningar fara fram 26. október
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Verkefnið
• Samstarfsnefnd til aðstoðar voru 6 starfshópar skipaðir

starfsfólki, kjörnum fulltrúum og fulltrúum félagasamtaka
• Fjármál og stjórnsýsla
• Fræðslu-og félagsþjónusta
• Umhverfis-og skipulagsmál
• Menningarmál
• Íþrótta-og tómstundamál
• Eignir, veitur og B-hluta fyrirtæki
• Atvinnulíf, innviðir og byggðaþróun

• Í starfshópum og á íbúafundum kom fram krafa um að 
varðveita sérstöðu og styrk þeirra samfélaga sem 
sameinast í nýju sveitarfélagi og tryggja áhrif heimamanna 
á nærþjónustuverkefni
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• Stjórnskipulaginu er ætlað að koma til móts við
sjónarmið um áhrif heimamanna á 
nærþjónustuverkefni

• Markmiðið er að dreifa valdi og tryggja áhrif íbúa á
nærþjónustu

• Raunveruleg valddreifing, ekki bara samráð
• Ýta undir áhuga og virkni fólks til að hafa áhrif á 

nærsamfélag sitt og varðveita sérstöðuna
• Skóla- og frístundastarf á hverjum stað
• Afgreiðsla á hverjum stað
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Stjórnskipulag



Tilraunaákvæði sveitarstjórnarlaga

• 132. gr. Sérreglur um stjórn og stjórnskipulag
einstakra sveitarfélaga.

• Í tilraunaskyni er heimilt að víkja frá ákvæðum
laganna um stjórnskipulag sveitarfélags

• Þar á meðal um aukinn fjölda
sveitarstjórnarmanna og aukið hlutverk einstakra
nefnda eða starfsmanna sveitarfélagsins við
daglega stjórn sveitarfélagsins

• Tilgangurinn er að veita færi á yfirvegaðri þróun á
sveitarstjórnarstiginu, m.a. vegna stækkunar
sveitarfélaga

• Tilraun skal ekki gerð til skemmri tíma en átta ára í
senn
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Stjórnskipulag
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• Einföld og skilvirk stjórnsýsla með sterkri tengingu við 
hvert byggðarlag í gegnum Heimastjórnir sem fara 
með tiltekin nærþjónustuverkefni

• Þriggja manna heimastjórn
• Borgarfjarðarhreppi
• Djúpavogshreppi
• Fljótsdalshéraði
• Seyðisfjarðarkaupstað

• Sveitarstjórn velji einn fulltrúa úr sínum hópi
• Tveir fulltrúar kosnir beinni kosningu af íbúum

viðkomandi svæðis



Verkefni heimastjórna
• Samræming verkefna og ályktanir til sveitarstjórnar

um hvert það málefni sem varðar íbúa á
starfssvæðinu

• Afgreiðsla deiliskipulagstillagna á sínu starfssvæði
• Verkefni náttúruverndarnefnda
• Umsagnir og tillögur um leyfismál

• Svo sem framkvæmdaleyfi og rekstrarleyfi

• Landbúnaðarmál
• Fjallskil

• Menningarmál
• Umsjón félagsheimila
• Úthlutun styrkja

• Umsagnir um staðbundnar gjaldskrár
• Byggir á mismunandi þjónustustigi
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Stjórnsýsla og þjónusta
• Sveitarfélagið verði leiðandi í nýtingu rafrænna lausna 

í stjórnsýslu sveitarfélagsins og þjónustu við íbúa þess
• Fjarfundir stjórna og ráða
• Rafrænar umsóknir og afgreiðslur
• Fjarþjónusta og meðferðir

• Áhersla á að áfram verði staðbundin afgreiðsla í öllum 
eldri sveitarfélögunum

• Tengsl við heimastjórnina og aðra þjónustu
• Sameiningin skapi tækifæri til að auka sérhæfingu og 

styrkja stjórnsýslulega framkvæmd í sveitarfélaginu
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Lyklar að áhrifum fleiri en einn
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• Áhrif íbúa í fámennari sveitarfélögum verða ekki 
tryggð með einni aðgerð

• Vilji og áhugi heimamanna á að varðveita sérstöðu
samfélagsins og taka þátt í stjórnmálum annars
vegar og skilningur sveitarfélagsins á staðbundnum
aðstæðum hins vegar eru lykilþættir

• Sveitarfélagið getur stutt við það með ýmsum hætti, 
t.d. með
• Heimastjórnum
• Rafrænum lausnum í þjónustu og stjórnsýslu
• Afgreiðslum á hverjum stað
• Góðu starfsumhverfi og eðlilegri þóknun til

kjörinna fulltrúa

Nánari upplýsingar á svausturland.is


