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• Í lok apríl 2021 ákváðu sveitarstjórnir 
beggja sveitarfélaga að hefja vinnu við að 
skoða kosti og galla sameiningar. 
• Óformlegar sameiningarviðræður fóru 

fram með tilheyrandi greiningarvinnu og 
íbúafundum. 
• Í september ákváðu sveitarstjórnir að hefja 

formlegar sameiningarviðræður sem mun 
ljúka með kosningu íbúa í febrúar.
• Skipuð var samstarfsnefnd með fimm 

fulltrúum frá hvoru sveitarfélagi og tveimur 
til vara hjá Sveitarfélaginu Skagafirði.
• Verkefnisstjórn og ráðgjöf er í höndum RR 

ráðgjafar.

Skipulag verkefnisins

Skipholt 25
105 Reykjavík

rrradgjof.is



Við erum hér



Samstarfsnefnd 
skipuð

Í dag

September Október Nóvember Desember Janúar

1. sept - 9. sept

17. sept 17 – 12. nóvMótun tillögu

12. nóv- 13. nóvÁliti skilað

15. nóv - 26. nóvUmræður í sveitarstjórnum

29. nóv – febrúar
Kynningarferli

Formlegar 
viðræður hafnar

1. september

Samráðsfundur 
með íbúum

26. október
Íbúafundir
Lok anúar

Kosið um 
sameiningu

FebrúarVefsíðan 
Skagfirðingar.is

6. október

Tímalína verkefnisins

Febrúar



Akrahreppur
• Eyþór Einarsson
• Hrefna Jóhannesdóttir, formaður
• Ragnhildur Jónsdóttir
• Sigríður Sigurðardóttir
• Drífa Árnadóttir

Samstarfsnefndin

Sveitarfélagið Skagafjörður
• Álfhildur Leifsdóttir
• Gísli Sigurðsson
• Ingibjörg Huld Þórðardóttir
• Jóhanna Ey Harðardóttir
• Sigfús Ingi Sigfússon
Til vara
• Ólafur Bjarni Haraldsson
• Regína Valdimarsdóttir



• Samstarfsnefndin lagði sérstakt mat á 
ákveðna málaflokka sem teknir voru fyrir á 
fundi nefndarinnar með aðkomu 
sérfræðinga.
• Lagt var mat á núverandi stöðu 

sveitarfélaganna og möguleg áhrif 
sameiningar.
• Framtíðarsýn, tækifæri og áskoranir í 

málaflokknum voru einnig rædd. 
• Niðurstöður nefndarinnar verða færðar í 

minnisblöð sem verða aðgengileg á 
www.skagfirdingar.is.

Málaflokkar

I. STJÓRNSÝSLA OG FJÁRMÁL

II. FRÆÐSLU- OG 
FÉLAGSÞJÓNUSTA

III. ÁHERSLUR GAGNVART RÍKI 
OG ÞINGI

IV. FRÍSTUNDA- OG 
MENNINGARMÁL

V. UMHVERFIS- OG 
SKIPULAGSMÁL

http://www.skagfirdingar.is/


Stjórnsýsla
Stöðumat og greining áhrifa sameiningar



Skipurit Sveitarfélagsins Skagafjarðar



Lögskyld áætlanagerð og verkefni
• Löggjafinn setur kröfur á 

sveitarfélögin þegar kemur að 
ýmiss konar stefnumörkun og 
reglusetningu sem þeim er skylt að 
sinna
• Meðal annars í því skyni að 

tryggja réttaröryggi og jafnrétti 
íbúa sveitarfélaganna.

* Siðareglur eru til og verið er að vinna í því að birta þær á vefsíðu sveitarfélagsins.
** Afgreiðsla hreppsnefndar ekki í samræmi við auglýsingu um leiðbeiningar um ritun fundargerða sveitarstjórna, nr. 22/2013.

Lögskyld verkefni Akrahreppur Sv. 
Skagafjörður

Samþykkt um stjórn og 
fundarsköp Nei Já

Aðalskipulag í gildi Já Já
Húsnæðisáætlun í gildi Nei Já
Jafnlaunavottun (ef það eru fleiri 
en 25 starfsmenn) Á ekki við Já

Loftlagsstefna Nei Í vinnslu
Grunnskólastefna í gildi Já Já
Leikskólastefna í gildi Já Já
Siðareglur birtar Nei* Já
Staðfesting ársreiknings Já Já
Fjárhagsáætlun samþykkt Já** Já
Reglur um fjárhagsaðstoð Nei Já
Reglur um sérstakan 
húsnæðisstuðning Nei Já



• Akrahreppur
• Skrifstofa Akrahrepps er staðsett á heimili 

oddvita sem jafnframt er sveitarstjóri í 
hlutastarfi.

• Í hreppsnefnd Akrahrepps sitja fimm fulltrúar.
• Neðangreindar nefndir eru tilgreindar á vefsíðu 

sveitarfélagsins 
• Fjallskilanefnd (3)
• Byggingar- og skipulagsnefnd (3)
• Umhverfisnefnd (3)
• Samstarfsnefnd sveitarfélaga (2)
• Sáttanefnd (2)
• Kjörstjórn (3)
• Húsnefnd Héðinsminnis (3)
• Félags- og menningarnefnd (3)
• Riðunefnd (3)

Stjórnsýsla
• Sveitarfélagið Skagafjörður

• Í ráðhúsinu eru rúmlega 30 starfsmenn
• Í sveitarstjórn sitja níu fulltrúar
• Starfandi eru 10 fastanefndir, auk 

fjallskilanefnda.
• Byggðarráð (3)
• Fræðslunefnd (3)
• Félagsmála- og tómstundanefnd (3)
• Barnaverndarnefnd (4)
• Veitunefnd (3)
• Umhverfis- og samgöngunefnd (3)
• Atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd (3)
• Landbúnaðarnefnd (3)
• Skipulags- og bygginganefnd (3)
• Kjörstjórn (3)
• Fjallskilanefndir 



• Níu fulltrúar í sveitarstjórn og nefndir um 
eftirfarandi málaflokka
• Fræðslumál
• Félagsþjónustu- og tómstundir
• Umhverfismál
• Skipulagsmál
• Atvinnu- og menningarmál
• Veitumál
• Kjörstjórn
• Fjallskil

• Skilvirkt nefndarstarf
• Byggðarráð fari með hlutverk 

framkvæmda- og fjármálastjórnar

Framtíðarsýn til umræðu



• Mikilvægt að tryggja meiri þátttöku íbúa að ákvarðanatöku
• Skapa traust milli íbúa og sveitarstjórnar
• Raddir allra íbúa heyrist, jafnt í þéttbýliskjörnum og dreifbýli

• Mögulegar leiðir til að ná því markmiði:
• Upplýsingar og fræðsla til íbúa um þátttökuleiðir 
• Ábendingakerfi 
• Reglulegir íbúafundir um ákveðin mál
• Hverfisráð
• Tækifæri íbúa til að knýja fram borgarafundi um tiltekin mál
• „Spurt og svarað“ hnappur á vefsíðu sveitarfélags
• Fleiri leiðir?

Framtíðarsýn til umræðu



Fræðslu- og félagsþjónusta
Stöðumat og greining áhrifa sameiningar
Samráð við stjórnendur og sérfræðinga í málaflokknum



Tölulegar upplýsingar

Skólastig Nemendur Stöðugildi

Leikskólar 228 79,6

Grunnskólar 539 113,9

Tónlistarskóli 146 8,3

Samtals 913 201,8



• Sv. Skagafjörður annast framkvæmd skólastarfs í Skagafirði
• Leikskólar

• Ársalir, Sauðárkróki
• Birkilundur, Varmahlíð. 
• Tröllabörg, rekinn á tveimur starfsstöðvum

• Barnaborg á Hofsósi og Brúsabær á Hólum í Hjaltadal
• Grunnskólar

• Árskóli, Sauðárkróki
• Grunnskólinn austan Vatna, á Hólum í Hjaltadal og Hofsósi
• Varmahlíðarskóli, Varmahlíð

• Tónlistarskóli Skagafjarðar
• Aðalsetur á Sauðárkróki en sinnir kennslu í öllum firðinum

Fræðslumál



• Samningur um Sameiginlegt þjónustusvæði á Norðurlandi vestra um þjónustu við fatlað fólk
• Sv. Skagafjörður er leiðandi sveitarfélag

• Sv. Skagafjörður annast:
• rekstur og stjórnsýslu barnaverndarmála Akrahrepps en Akrahreppur tekur ákvarðanir 

um veitingu þjónustunnar
• rekstur dagdvalar aldraðra og akstursþjónustu sem íbúar Akrahrepps hafa aðgang að

• Fjölskylduþjónusta Sv. Skagafjarðar:
• Félagsleg ráðgjöf
• Heimaþjónusta
• Sérstakur húsnæðisstuðningur
• Félagslegt leiguhúsnæði

• Samningur Akrahrepps við sjálfstætt starfandi félagsráðgjafa sem mun sinna:
• Félagslegri ráðgjöf
• Fjárhagsaðstoð
• Félagslegri heimaþjónustu
• Félagsráðgjafinn er nýráðinn og verður auglýstur fljótlega.

Félagsþjónusta



• Ekki gert ráð fyrir miklum breytingum í 
skólastarfi fyrst og fremst vegna þess mikla 
samstarfs sem ríkir í málaflokknum
• Engar breytingar á gjaldskrám

• Mögulegar breytingar myndu aðallega snúa að 
innra starfi og skipulagi

• Líkur til þess að sameining leiði til einfaldari og 
skilvirkari ákvarðanatöku
• Auðveldara að tryggja jafnræði nemenda

Framtíðarsýn til umræðu

• Sameining myndi líklegast leiða til jöfnunar á 
þjónustustigi og einföldunar á samþættingu 
þjónustu

• Bæði sveitarfélög stefna að breyttri og bættri 
þjónustu við eldri borgara
• Tækifæri og áskoranir í þeim efnum

• Samræma þarf gjaldskrár
• Utanaðkomandi áskoranir

• Auknar kröfur til fagþekkingar
• Sífelld áskorun að manna heimaþjónustu

• Áskorun að sinna jafnri þjónustu til íbúa, í 
dreifbýli sem og þéttbýli

Fræðslumál Félagsþjónusta



Áherslur gagnvart ríki og þingi
Tækifæri og framtíðarsýn mögulega sameinaðs sveitarfélags
Helstu áherslumál og hagsmunir svæðisins



• Hugmyndir um gerð brúar yfir Héraðsvötn við Flatatungu á 
Kjálka hafa lengi verið uppi
• Nákvæm staðsetning liggur ekki fyrir

• Að mati samstarfsnefndarinnar er mikill einhugur íbúa á 
svæðinu fyrir því að verkefnið komi til framkvæmda
• Brúin myndi tengja saman framhérað Skagafjarðar og nýtast 

vel svæðinu öllu
• Meginmarkmið:
• Samráð við Vegagerðina
• Koma verkefninu inn á samgönguáætlun og hefja hönnun
• Nýta framkvæmdina til að skapa áningarstað fyrir 

ferðamenn

Kjálkabrú



• Rannsóknar- og frumkvöðlamiðstöð landbúnaðar í Skagafirði
• Koma upp aðstöðu til nýsköpunar og þróunar, byggða á sérstöðu 

Skagafjarðar. 
• Nýta tækifæri í nýrri tækni, svo sem á sviði frostþurrkunar.

• Stuðla að sjálfbærni í rekstri og auka verðmæti og virðisauka í 
landbúnaði. 

• Rannsóknir sem snúa að riðuveikivörnum og viðbragði

• Sögu- og menningartengd ferðaþjónusta
• Skapa skýran farveg eða form fyrir þróun og uppbyggingu

• Sturlungasögu - Kakalaskáli
• Styrkja tengsl sveitarfélagsins og Hólaskóla í sögutengdri ferðaþjónustu

• Hólastaður er hluti af Norðurstrandarleiðinni
• Byggðasafn Skagfirðinga í sameiginlegri eign

• Landnámsskáli í Glaumbæ

Atvinnuþróun



• Stækkun FNV
• Samstaða meðal sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra
• Frumhönnun og kostnaðarmat liggja fyrir
• Er til umfjöllunar í menntamálaráðuneytinu – forathugun er að 

ljúka
• Háskólinn á Hólum
• Tryggja tilvist og áframhaldandi vöxt háskólans í stafrænum heimi
• Fjölga nemendum í fjarnámi

Menntasókn í Skagafirði



Frístunda- og menningarmál
Stöðumat og greining áhrifa sameiningar



• Mikil samlegð í frístundastarfi og almennt litið framhjá 
sveitarfélagamörkum
• Frístundaþjónusta í Varmahlíð annan hvern fimmtudag fyrir 1.-4. 

bekk
• Öll börn hafa aðgang að Húsi frítímans

• Hús frítímans
• Starfsemi fyrir eldri borgara, ungmenni og grunnskólabörn
• Einnig opið fyrir félags- og menningarstarfsemi
• Frístundastrætó í boði á föstudögum

• Fer frá Grunnskólanum austan Vatna með viðkomu á Hólum 
og þaðan til Sauðárkróks en hann fer einnig frá 
Varmahlíðarskóla

Frístundastarf



Sveitarfélagið Skagafjörður
• Rekstur Byggðasafns Skagfirðinga, 

Héraðsbókasafns Skagfirðinga og 
Héraðsskjalasafns Skagfirðinga
• Akrahreppur tekur þátt í fjárfestinga og 

rekstrarkostnaði.
• Rekstur Menningarhúsins Miðgarðs og 

Menningarhússins á Sauðárkróki
• Akrahreppur tekur þátt í fjárfestinga og 

rekstrarkostnaði.
• Atvinnu- menningar- og kynningarnefnd fjallar 

um atvinnu- og ferðamál og mótar stefnu
• Tveir verkefnastjórar

• Rekstur 9 félagsheimila
• Skipuleggja viðburði sem sveitarfélagið 

styður við 

Menningarstarf
Akrahreppur
• Sveitarfélagið og Kvenfélag Akrahrepps 

halda aðallega utan um menningarstarfið
• Skipuleggja viðburði með aðstoð 

sveitarfélagsins
• Sveitarfélagið rekur Héðinsminni en 

húsvörður hefur daglega umsjón
• Félags- og menningarnefnd fjallar um 

verkefni og mótar stefnu



• Ekki von á miklum breytingum í frístundar-
og íþróttamálum
• Ný lög um samþætta þjónustu verður 

áskorun, hvort sem af sameiningu verður 
eða ekki
• Breytingar líklegar varðandi greiðslur í 

sundlaugar?
• Börn til 18 ára aldurs og eldri borgarar 

fá frítt í sund hjá Sveitarfélaginu 
Skagafirði
• Allir íbúar í Akrahreppi fá frítt í sund í 

Varmahlíð

Framtíðarsýn til umræðu

• Ekki von á miklum breytingum í 
menningarstarfi á svæðinu
• Tækifæri liggja í uppbyggingu, m.a. í 

nýtingu safna í Skagafirði
• Félagsstarfsemi í Akrahreppi fengi 

aðgang að verkefnastjórum 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar

Frístundarstarf Menningarstarf



Heimasíðan



• Róbert Ragnarsson er reynslumikill stjórnandi og sérfræðingur úr opinbera geiranum. Hann hefur yfir 
tíu ára reynslu sem bæjarstjóri í Vogum og í Grindavíkurbæ, auk reynslu af sérfræðistörfum í 
stjórnarráðinu og kennslu á háskólastigi. Róbert hefur sinnt fjölbreyttri ráðgjöf við sveitarfélög frá því í 
febrúar 2017.

• Róbert er með meistarapróf í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands, en varði tveimur árum við nám í 
Háskólanum í Árósum. Hann hefur kennt stjórnsýslufræði á meistarastigi við Háskóla Íslands og haldið 
fjölda fyrirlestra og námskeiða um lagaumhverfi, skipulag og stjórnun hins opinbera. Hann hefur sinnt 
ráðgjöf við gerð lagafrumvarpa í samgönguráðuneyti og félagsmálaráðuneyti og unnið að 
fjárhagslegum úttektum fyrir sveitarfélög.

• Freyja Sigurgeirsdóttir er með MA próf í lögfræði frá Háskóla Íslands. Samhliða námi vann Freyja 
hjá Umboðsmanni barna og í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu.

• Hennar helstu verkefni í ráðuneytinu sneru að frumkvæðismálum skv. 112. gr. sveitarstjórnarlaga og 
samvinnusamningum sveitarfélaga, skv. IX. kafla sveitarstjórnarlaga. Hjá umboðsmanni barna vann 
Freyja við ýmis tilfallandi verkefni, m.a. undirbúningsvinnu umsagna til nefndasviða Alþingis, og 
aðstoðaði við undirbúning og framkvæmd Barnaþings í Hörpu.

• Gunnar Úlfarsson er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og hefur lokið meistaranámi í hagfræði og 
fjármálum við St Andrews háskóla í Skotlandi. Gunnar hefur starfað sem stundakennari innan 
hagfræðideildar Háskóla Íslands og hefur reynslu af samkeppnis- og samrunamálum úr starfi hjá 
Samkeppniseftirlitinu.

• Gunnar leggur áherslu á hagræna greiningu vandamála með tölulegri greiningu og nýtingu 
rauntímagagna til skilvirkar ákvarðanatöku. Hann hefur unnið mat á fjárhagslegum áhrifum 
fjárfestinga sveitarfélaga og tekið þátt í greiningu á fjárhag þeirra. 

rrradgjof.is
robert@rrradgjof.is


