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Sveitarfélagið Austurland

Samþykkt 43. aðalfundar SSA, 25-26 september 2009

• að gera tillögur að stjórnkerfi nýs sameinaðs sveitarfélags

• að leita eftir samvinnu við ráðuneyti samgöngu- og 
sveitarstjórnarmála um mögulega sameiningu 

• að kanna vilja ríkisvaldsins til sameiginlegrar stefnumörkunar 
um opinberar framkvæmdir og verkaskiptingu slíks 
sveitarfélags og ríkisvaldsins   

• að fjalla um þau áhrif sem tilkoma hins nýja sveitarfélags 
hefði í för með sér fyrir austfirskt samfélag með sérstakri 
áherslu á þau tækifæri sem sköpuðust 



Sveitarfélagið Austurland
Stjórn SSA 2. nóvember 2009

• A: Vegna sérstöðu verkefnisins og væntinga sem við það eru bundnar þarf að vanda mjög vel 
allan undirbúning og aðgerðaráætlun þarf að vera skýr og raunhæf. Verkefnið fái framlag úr 
jöfnunarsjóði sveitarfélaga ,sem tilraunaverkefni. 

• B: Verkefnið verði “sjálfstætt verkefni” SSA og Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins, en njóti 
stuðnings og samstarfs þar sem það á við t.d í 20/20  Sóknaráætlun landshluta . 

• C: Kynna þarf vel verkefnið í upphafi ,þ.e. kosti –galla- markmið, leiðina og tímasetningar að 
lokamarkmiðinu. Eyða þeim misskilningi sem víða virðist vera uppi að verkefnið eigi að keyra í 
gegn með miklum hraði. 

• D: Æskileg tímasetning lokamarkmiðs er nefnd 2014 og að jafnvel þurfi að taka áfanga á 
leiðinni. Starfshópurinn á að  skila tillögum sínum  til aðalfundar SSA sept 2010. Vinna síðan með 
tillögurnar og útfæra   2011-2012. ??

• E: Jákvæð aðkoma ríkisvaldsins að stefnumörkun t.d um opinberar framkvæmdir , verkaskiptingu 
og annan stuðning við verkefnið er lykilatriði.

• F: Sveitarfélögin 8 eigi öll fulltrúa í starfshópnum. Starfshópurinn skipi úr sínum 
röðum framkvæmdastjórn. 

• G: Sveitarstjórnarmenn og aðrir sem að verkefninu koma þurfa að vera jákvæðir , trúa á loka-
markmiðið. Ekki tala verkefnið niður.



Sveitarfélagið Austurland
- starfshópur SSA og Sveitarstjórnarráðuneytis

Fulltrúar sveitarstjórnarráðuneytis

Hermann Sæmundsson, skrifstofustjóri; Stefanía Traustadóttir, sérfræðingur; og Sigurður Tómas 

Björgvinssson, ráðgjafi.

Fulltrúar aðildarsveitarfélaga SSA

Vopnafjörður: Ólafur Ármannsson        -Borgarfjörður : Jón Þórðarson 

Fljótsdalshreppur : Gunnþórunn Ingólfsdóttir -Fljótsdalshérað : Guðmundur Ólafsson

Seyðisfjörður: Ólafur Sigurðsson              - Fjarðabyggð: Smári Geirsson 

Breiðalshr.: Páll Baldursson                       - Djúpivogur: Andrés Skúlason 

Þorvaldur Jóhannsson, framkvæmdastjóri SSA, verkstjóri.

Hafliði Hafliðason Þróunarfélagi Austurlands starfar með hópnum m.a. við upplýsingaöflun og 
greiningarvinnu.



Sveitarfélagið Austurland
öflun upplýsinga

• Innlendar og erlendar fyrirmyndir um sameiningar

– Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008

– Administrative reform – Arguments and Values (2008)

– Starfshópur ráðherra, júlí 2009 (samvinna sveitarfélaga í 
Finnlandi – kafli 2.2)

– Norðursvæðaverkefni 2001-2002

– Sameiningar í Fjarðabyggð

– Sameining Fljótsdalshéraðs
Upplýsingaöflun – Hafliði & Sigurður
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Sveitarfélagið Austurland 
hvatar til sameiningar



Sveitarfélagið Austurland
hópar/þarfagreining/könnun

• Fjölskyldu-, fræðslu- og velferðarmál

– Gunnþórunn Ingólfsdóttir & Ólafur Sigurðsson

• Atvinnu-, skipulags-, samgöngu-, menningar- og 
umhverfismál

– Ólafur Ármannsson, Andrés Skúlason & Jón Þórðarson

• Fjármál, stjórnsýsla og verkefnaflutningur

– Smári Geirsson, Guðmundur Ólafsson & Páll Baldursson
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Sveitarfélagið Austurland 
fjármál

• Ársreikningar

• Fjárhagsáætlanir

• Þriggja ára og 5ára áætlanir

• Unninn upp samanburður á sveitarfélögum og sett upp 
líkan fyrir eitt sveitarfélag
– Aðstoð: Samband íslenskra sveitarfélaga (Gunnlaugur), Deloitte ehf. (Sigurður Pálsson), 

sveitarstjórnarráðuneytið (Sigurður Tómas)



Sveitarfélagið Austurland
Vinnuyfirlit (okt. 2009-maí. 2010)

• Október 2009
– Fundir með sveitarstjórnarráðherra og skrifstofustjóra
– Ráðherra skipar fulltrúa sveitarstjórnarráðuneytis
– Sótt um framlag til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

• Desember 2009
– Starfshópur skipaður (14. des) – Staðfest samstarf við sveitarstjórnarráðuneytið
– Kynning frá sveitarstjórnarráðuneytinu (14. des.) á Eflingu landshluta
– Framlag staðfest frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

• Janúar 2010
– Skipulag aðgerða (18. janúar)
– Gögnum skilað til Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 

• Febrúar/mars 2010
– Þarfagreining starfshópa hefst
– Upplýsingaröflun – grunnur fyrir spurningalista til sveitarfélaga
– Upplýsingavefur fyrir starfshóp settur upp (utanumhald HHH)

• Apríl/maí 2010
– Vinnufundur 12. apríl
– Spurningalisti sendur til sveitarfélaga (Hópur 2)
– Kynning 19. apríl á auka-aðalfundi SSA



Sveitarfélagið Austurland
Vinnuyfirlit (Júní 2010-Sept. 2010)

• Júní 2010
– Samráðsfundur: ÞJ, HHH, ST, HS (2. júní)
– Vinnufundir HHH, STB, JFH, ST (14.-16. júní)
– ÞJ: Upplýsingar til starfshóps um stöðu verkefnis (18. júní)
– HHH & ÞJ – samráðsfundur (24. júní)
– Umræðuskjal starfshóps og sveitarstjórnarráðuneytis (í vinnslu)

• júlí/ágúst 2010
– Unnið að samantekt og uppstillingu verkefnis
– Umræðuskjal starfshóps og sveitarstjórnarráðuneytis (í vinnslu)
– Fyrsti fundur eftir sumarleyfi (23. ágúst) Hópur 1 skilar áfanga-samantekt.
– Fundur starfshóps (31. ágúst)  Áherslur JEG  samvinna velferð. 

• Ágúst/sepetmber 2010
– Fundur starfshóps – síma (17. september) – gengið frá tillögu til aðalfundar
– Tillaga til aðalfundar :
– Kynning á 44. aðalfundi SSA



Sveitarfélagið Austurland
Samþykkt til 44. aðalfundar SSA

44. aðalfundur SSA, haldinn á Breiðdalsvík 24. og 25. 
september 2010, samþykkir að haldið verði 
áfram vinnu starfshóps SSA og 
sveitarstjórnarráðuneytisins sem ber 
vinnuheitið „Sveitarfélagið Austurland“

•Stjórn SSA í samstarfi við aðildarsveitarfélög endurskipi 
starfshóp sem leiði verkefnið.
•Verkefnið byggir á tímamótasamþykkt 43. aðalfundar SSA og 
styðst við samþykkt stjórnar SSA frá 02.11.09 um áherslur sem 
þar koma fram.“



Nánari upplýsingar
Þorvaldur Jóhannsson

ssa@ssa.is
Hafliði H. Hafliðason

haflidi@austur.is
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