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Aðalfundur SSA 24. og 25. sept. 2010  
 

SETNINGARÁVARP FORMANNS 

 

Ágætu aðalfundarfulltrúar, þingmenn, góðir gestir og aðrir tilheyrendur ! 

 

Ég býð ykkur öll velkomin á aðalfund SSA árið 2010. Sérstaklega vil ég bjóða 

velkomna nýja sveitarstjórnarmenn, sem sitja fund þennan í fyrsta sinn og óska 

þeim velfarnaðar í störfum.  

 

Ég mun ekki gera dagskrá fundarins að umtalsefni hér, enda finnið þið 

upplýsingar um hana í fundargögnum. Hins vegar vil ég lítillega gera grein 

fyrir veigamiklum verkefnum, sem verið hafa á borðum forsvarsmanna SSA frá 

síðasta aðalfundi. Þar nefni ég sérstaklega: 

a) Verkefnið SSA og stoðstofnanir 

b) Verkefnið Austurland eitt sveitarfélag 

c) Flutning málefna fatlaðra til sveitarfélaga 

 

Það verður að segjast eins og er, að í stefnir að menn komist ekki eins langt á 

þessum tímamótum og til stóð í verkefninu “SSA og stoðstofnanir”.  Ástæður 

þess verða að nokkru raktar í sérstakri umfjöllun síðar í dag. Menn lögðu upp í 

þessa vegferð í góðri trú að fyrir áformunum væri víða sterkur vilji, með þessu 

móti myndu menn auka hagkvæmni í rekstri, en umfram allt stuðla að meiri 

fagmennsku og betri nýtingu starfsmanna og stofnana. Upp á síðkastið hefur 

borið á ákveðinni vantrú hér eystra á verkefninu og m.a. af þeim sökum höfum 

við reiknað með að hægja þurfi á ferlinu. Ferðinni munið þið samt annars vegar 

ráða og hins vegar forsvarsmenn stoðstofnana þeirra er um ræðir. Það eru 

nefnilega gömul sannindi og ný, að tvo þarf til að dansa tangó. Satt að segja 

veit ég ekki svo gjörla hvað veldur því, er við upplifum sem vantrú á 

sveitarstjórnarstiginu, en vissulega má segja að rót það, sem er og hefur verið í 

þjóðfélaginu, láti ekkert stjórnstig ósnortið. Auk þess lesa margir út úr 

umræðunni hér eystra upp á síðkastið um málefni einstakra sveitarfélaga og þar 

sem áherzlur þeirra skarast, að aukin harka sé komin í samskipti manna í milli. 

Ég er þeirrar skoðunar að svo sé ekki, heldur hafi umræðan verið meira uppi á 

borðinu og eftir atvikum í fjölmiðlum. Við megum heldur ekki gleyma því að 

meðan að menn bjóða sig fram og hljóta kosningu til að vinna að málefnum 

eigin sveitarfélaga í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga, þá verður það 

óhjákvæmilegt að menn setji nærumhverfið skör ofar en svæðið í heild eða 

einstaka hluta þess, þegar svo ber undir. 

 

Hvað varðar verkefnið Austurland eitt sveitarfélag, hefur einnig hægt á ferlinu 

og það jafnvel komið í það bakslag. Kemur þar til að áherzlubreytingar urðu á 

hluta af svæðinu í aðdraganda síðustu sveitarstjórnarkosninga og eftir þær. 

Ekki bætir úr skák að sá stuðningur, sem menn töldu sig hafa úr ráðuneyti 

sveitarstjórnarmála, kann að hafa minnkað með nýjum ráðherra, sem ég býð 

hér með velkominn til starfa um leið og Kristjáni L. Möller er þakkaður mikill 

metnaður fyrir hönd sveitarstjórnarstigsins. Um stöðu þessa verkefnis verður 

einnig upplýst hér á fundinum og ætla ég því ekki að fjölyrða um það. 
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Verkefnið um flutning málefna fatlaðra til sveitarfélaganna er meira sjálfgefið 

en hin, enda gilda um það sérstök lög, er taka eiga gildi 1. jan. 2011. Nokkuð 

lengi hefur verið unnið að framgangi málsins og verður staða þess og 

væntanleg lending kynnt hér á aðalfundinum. 

 

Um öll framangreind verkefni gildir það að sérstakir hópar hafa unnið að því að 

þoka þeim áfram. Vinnuhópunum og öllum öðrum, sem hönd hafa lagt á 

plóginn eru hér með færðar þakkir fyrir störf þeirra.  

 

Ég hlýt að nefna ákveðið sérverkefni, sem nú er í höfn; “Samstarf á 

Austurlandi” (Sögu SSA og Fjórðungsþingsins), sem Smári Geirsson vann af 

mikilli alúð og vandvirkni. Ritið verður kynnt síðar í dag og fyrsta eintak þess 

afhent formlega. Ég hvet alla áhugamenn um sögu fjórðungs okkar að kynna 

sér innihald verksins til hlítar. Við þann lestur hljóta þeir að komast að raun um 

að starf forvera okkar var ekki til einskis unnið. Stórfróðlegt er að rifja upp öll 

þau verkefni, sem okkar heilladrjúga samstarf hefur leitt af sér. Með það í huga 

hef ég minni áhyggjur en ella af því að mönnum muni ekki áfram takast að 

slíðra sverðin og virkja þennan vettvang áfram til góðra verka í þágu einstakra 

byggðarlaga, fjórðungs og lands. 

 

Góðir fundargestir. 

Þetta er síðasti aðalfundur minn í starfi formanns SSA. Ég hef gegnt þessu 

starfi af mikilli ánægju og þakka það traust sem mér hefur verið sýnt í þeim 

efnum. Ég tel ofsagt að ég sé maður moðsuðunnar, en get verið seinþreyttur til 

vandræða. Stundum hef ég þó matreitt það sem ég hef borið á borð fyrir 

ráðamenn bæði “roðlaust og beinlaust” Segja verður að enda eins og er, að mér 

hefur oft ofboðið skilningsleysi stjórnvalda í garð sveitarstjórnarstigsins. 

Hagsmuni þess hef ég borið fyrir brjósti og reynt að leggja lóð á vogarskálarnar 

að þoka málum áfram, oft við litlar undirtektir og vilja löggjafar- og 

framkvæmdavalds. Verst af öllu er að upplifa sambandsleysið milli einstakra 

ráðuneyta og með því hefur mörgum góðum áformum verið drepið á dreif. 

Umræðan á þingi nú og kjaftæði í stað aðgerða ofbýður manni svo mjög, að 

bezt er að hafa sem fæst orð um.  

 

Ég ætlaði á liðnu sumri að draga mig í hlé frá opinberum störfum, alla vega að 

hverfa úr “eldlínunni”. Svo fór þó að ég gaf kost á mér, til þess hvattur af fólki, 

sem ég hlaut að taka mark á, að sækja um starf framkvæmdastjóra samtaka 

okkar. Til þess hlaut ég brautargengi. Það hefur verið uppi nokkur umræða um 

hvernig þau mál bar að og undan því kvarta ég ekki. Kýs ég að tjá mig ekki 

beint um það. Verð ég þó að leyfa mér að fullyrða að ég tel mig ekki hafa 

skaðað á neinn hátt möguleika annarra umsækjenda í því ferli, sem málið lenti 

í. Ég leit einfaldlega svo á, þegar þarna var komið sögu, að áformin um 

samstarf SSA og stoðstofnana myndu ekki ná fram að ganga innan þess 

tímaramma,  sem menn höfðu sett sér. Því miður virðist það ætla að ganga eftir, 

ekki af því að ég eða hinn ötuli framkvæmdastjóri vor höfum dregið lappirnar, 

heldur af ástæðum, er munu koma fram á þessum aðalfundi. 

 

Ég legg áherzlu á eftirtalin atriði: 
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1. Ástæðan fyrir því að núverandi stjórn afgreiddi ráðninguna var sú, að 

fráfarandi framkvæmdastjóri mun láta af störfum að eigin ósk á næstu 

dögum. Hann benti á það áður en ferlið fór í gang að sami háttur hefði 

verið hafður á fyrir 12 árum, í aðdraganda ráðningar hans. 

2. Ég var - eftir að umsóknarferlið fór í gang - sérstaklega hvattur til að 

sækja um starfið. Þetta gerðu ýmsir, sem ég ber fullt traust til og ákvað ég 

eftir mikla yfirlegu að senda inn umsókn. Ég bjóst satt að segja ekki við 

að um hana yrði jafn mikil eining og raun bar vitni. 

3. Ég tel mig ennþá geta miðlað reynslu minni á vettvangi sveitarstjórnar-

stigsins og nýtt góða vináttu og sambönd við fjölmarga innan og utan 

fjórðungs til að vinna að framfaramálum með traustum formanni og í 

góðu samstarfi við þá sem til þarf hverju sinni. 

4. Við nánari skoðun fannst mér og fleirum það óeðlilegt að stjórn SSA 

gengi í “berhögg” við stjórnir þeirra stoðstofnana, sem við vorum í 

viðræðum við, með því að ráða framkvæmdastjóra til allt að fjögurra ára, 

sem aðrar stofnanir yrðu svo jafnvel að sætta sig við, án þess að hafa haft 

nokkuð með ráðninguna að segja. 

5. Það er skýrt kveðið á um það í ráðningarsamningi mínum að um 

tímabundna ráðningu er að ræða og hafa menn sett sem viðmið árslok 

2011. Hins vegar er hægt með 3ja mánaða fyrirvara af beggja hálfu að 

segja starfinu upp, hvenær sem er og af því verða engir eftirmálar. 

6. Það verður enginn kostnaður af starfslokum mínum og t.d. ekki um 

biðlaun mér til handa að ræða. 

7. Ég mun breyta sem minnstu frá núverandi starfsfyrirkomulagi og t.d. 

verður áfram sinnt á Seyðisfirði ákveðnum þáttum í skrifstofuhaldi SSA. 

8. Þegar og ef áformin um samstarf við stoðstofnanir ná fram að ganga, 

hlýtur hinn nýi vettvangur sameiginlega að ákveða, hvernig og hvaðan 

honum verður stýrt. Þegar það nær fram að ganga mun ég glaður standa 

upp úr verðandi sæti mínu. 

 

Ég vil að lokum þakka fráfarandi stjórn sérlega gott samstarf á starfstímabili 

því, sem nú er að ljúka. Hið sama gildir að sjálfsögðu um fráfarandi 

framkvæmdastjóra. Þar sem hann verður hins vegar kvaddur á sérstakan hátt 

við hátíðarkvöldverðinn sem framundan er, læt ég vera að mæra hann 

sérstaklega hér. 

 

Góðir fundarmenn. Framundan eru annasamir dagar.   Til að hafa góða stjórn á 

okkur hinum taka til starfa fundarstjóri aðalfundarins,  sr. Gunnlaugur 

Stefánsson, sem ég afhendi nú þennan fund. 

 

Ég segi 44. aðalfund Sambands sveitarfélaga á Austurlandi settan.        

 

BHG 


