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Dagskrá
1. Hlutverk samstarfsnefndar og sameiningarferill
Fara yfir hlutverk samstarfsnefndar og sameiningarferilinn skv.
sveitarstjórnarlögum
Umræða um verkefnið fram að þessu og sýn fulltrúa

2. Fyrirkomulag funda
Tíðni funda, stjórnun og forsvar fyrir verkefnið, hver ritar fundargerðir.
Ákveða fundarstað og fyrirkomulag funda.

3. Verkefnis-og kostnaðaráætlun
Drög að verkefnis-og kostnaðaráætlun rædd

Hlutverk samstarfsnefndar skv. 119. gr.
svstjl.
• Þegar tvær eða fleiri sveitarstjórnir hafa ákveðið að kanna möguleika á
sameiningu viðkomandi sveitarfélaga skulu þær kjósa samstarfsnefnd til
þess að annast athugun málsins. Skal hvor eða hver sveitarstjórn kjósa tvo
fulltrúa eða fleiri í nefndina eftir samkomulagi. Nefndin kýs formann úr sínum
hópi.
• Þegar samstarfsnefnd hefur skilað áliti sínu um sameiningu skulu
viðkomandi sveitarstjórnir taka málið á dagskrá. Skal hafa tvær umræður
um málið án atkvæðagreiðslu.
• Að lokinni umræðu sveitarstjórna skal fara fram atkvæðagreiðsla meðal íbúa
sveitarfélaganna um sameininguna. Viðkomandi sveitarstjórnir ákveða
sameiginlega hvenær atkvæðagreiðsla fer fram og skal kosið sama dag í
öllum viðkomandi sveitarfélögum.

Hlutverk samstarfsnefndar skv. 119. gr.
svstjl.
• Samstarfsnefndin eða viðkomandi sveitarstjórnir skulu kynna
íbúum sveitarfélaganna þá tillögu sem greiða skal atkvæði um og
helstu forsendur hennar með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara, svo
sem með kynningarfundum og/eða dreifibréfum. Tillagan skal innan
sama frests auglýst opinberlega í Lögbirtingablaði og í fjölmiðlum.
• Sveitarstjórn lætur gera atkvæðaseðil til afnota við
atkvæðagreiðsluna. Form atkvæðaseðils skal staðfest af ráðuneytinu.
Um atkvæðagreiðslur samkvæmt þessari grein fer eftir ákvæðum laga
um kosningar til sveitarstjórna eftir því sem við getur átt. Ekki er
heimilt að hefja talningu atkvæða fyrr en öllum kjörstöðum hefur verið
lokað í þeim sveitarfélögum sem taka þátt í atkvæðagreiðslu um
sameiningartillögu.

Tímalína og vörður

Sveitarstjórnir ákveða
að taka upp viðræður
og skipa samstarfsnefnd um sameiningu.

Samstarfsnefnd um
sameiningu vinnur að
áliti og að undirbúningi atkvæðagreiðslu.
Samráð við íbúa,
starfsfólk o.fl.

Ákvörðun

Febrúar 2020

Undirbúningur

Samstarfsnefnd kynnir
álit sitt á áhrifum
sameiningar og
framtíðarsýn fyrir
sameinað
sveitarfélag.

Kynning

Haust 2021

Íbúar greiða atkvæði
um sameiningu.
Niðurstaðan er
bindandi.

Kosningar

Nóvember 2021

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

Innleiðing

Sameining tekur gildi
þegar ný sveitarstjórn
hefur verið kjörin.
Getur verið á miðju
kjörtímabili eða eftir
reglubundnar
kosningar til
sveitarstjórna.

Gildistaka

Júní 2022

Ákvörðun um könnun
• Sveitarstjórnir viðkomandi sveitarfélaga taka
ákvörðun um að kanna möguleika á sameiningu.
• Skipuð er samstarfsnefnd um sameiningu sem í
sitja a.m.k. tveir fulltrúar hvers sveitarfélags.
• Samstarfsnefnd hefur sjálfstætt umboð að lögum
og starfar óháð hlutaðeigandi sveitarstjórnum.
• Samstarfsnefnd velur formann úr sínum hópi.

Undirbúningur
• Samstarfsnefnd hefur mikið frelsi um það hvernig
hún hagar störfum sínum.
• Áhrif sameiningar eru greind og dregin upp mynd
af því hvernig sameinað sveitarfélag gæti litið út.
• Samstarfsnefnd leitar eftir sjónarmiðum og
hugmyndum íbúa, starfsmanna og annarra
hagsmunaaðila við undirbúning tillögunnar.
• Mótuð er tillaga að framtíðarsýn og áherslum fyrir
sameinað sveitarfélag.
• Vinnan er fjármögnuð með framlagi úr JS

Kynning á tillögu og forsendum
• Tillagan og helstu forsendur hennar eru kynntar
íbúum með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara.
• Kynntar eru niðurstöður samstarfsnefndar
varðandi skipulag stjórnsýslu, fjármál,
starfsmannamál o.fl.

Kosningar
• Kosningar fara fram í hverju sveitarfélagi fyrir sig
samkvæmt lögum um kosningar til sveitarstjórna.
• Kosningarétt eiga:
• íbúar sveitarfélaganna sem náð hafa 18 ára aldri á kjördag
• ríkisborgarar norðurlandanna sem átt hafa lögheimili hér á landi í
þrjú ár samfellt fyrir kjördag
• aðrir erlendir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili hér á landi í
fimm ár samfellt fyrir kjördag.

• Hægt er að kjósa utan kjörstaðar eins og við aðrar
kosningar.
• Kosningin er bindandi.
• Kjörstjórnir sveitarfélaganna sjá um framkvæmd
kosningar og talningu atkvæða.

Innleiðing breytinga
• Ef sameining er samþykkt skipa sveitarstjórnirnar
stjórn til undirbúnings nýs sveitarfélags.
• Hlutverk undirbúningsstjórnar:
• Semur samþykkt um stjórn og fundarsköp hinnar nýju
sveitarstjórnar.
• Tekur ákvarðanir um fjárhagsmálefni hins nýja
sveitarfélags. Ákvarðanir eru staðfestar af
sveitarstjórnarráðuneyti.
• Hefur vinnu við að endurskoða og samræma reglur.
• Gerir tillögu til ráðuneytis um fyrirkomulag kosninga til
sveitarstjórnar og gildistöku sameiningar.

Gildistaka og nýtt sveitarfélag
• Ný sveitarstjórn tekur við stjórn nýs sveitarfélags
15 dögum eftir kjördag.
• Fyrstu verkefni eru:
• Að samþykkja nýjar reglur og gjaldskrár.
• Að velja nafn á sveitarfélagið í samráði við íbúa.
Samráðið getur farið fram að frumkvæði
undirbúningsstjórnar.

• Sveitarstjórn hefur fullt vald í málefnum nýs
sveitarfélags.

Fundir samstarfsnefndar
• Ræða fyrirkomulag funda

• Stjórnun funda, samskipti, ákvarðanataka og þess háttar

• Tíðni funda

• Tvisvar í mánuði fram á vorið
• Annar hvor snertifundur og hinn rafrænn

• Staðsetning snertifunda
• Fyrirkomulag fjarfunda
• Hentugast hver fyrir sig
• Zoom

• Fundarboð og aðgengi að gögnum
• Boðað í gegnum dagatölin
• Gögn í Dropbox (?)

• Vistun gagna

• Dropbox (?)

Kynning og almannatengsl
• Ákveða hver er í forsvari fyrir verkefnið
• Hlutverk fulltrúa í samstarfsnefnd í kynningarmálum og
almannatengslum
• Lykilskilaboð rædd
• Heimasíða
• Samningur við Húnahornið
• Upplýsingaveita
• Fundargerðir, skýrslur, fréttir af starfinu, auglýsingar um fundi og viðburði

• Spurningar, ábendingar og svör
• Líftími síðunnar er starfstími verkefnisins
• Ákveða ábyrgðaraðila sem setur inn efnið

Verkefnisstjórn og ráðgjöf
• RR ráðgjöf tekur að sér ráðgjöf og verkefnisstjórn í samstarfi við
samstarfsnefnd sem skipuð er fulltrúum sveitarfélaganna
• Verkefnisstjóri er starfsmaður nefndarinnar
• situr fundi með málfrelsi og tillögurétt og undirbýr og framkvæmir
ákvarðanir

• Fyrsti verkþáttur er að setja upp verkefnis-og kostnaðaráætlun
verkefnisins í heild sinni og óska eftir framlögum Jöfnunarsjóðs
• Nauðsynlegt er að vinna nánari tímaáætlun í samvinnu við
verkkaupa og er það hluti af undirbúningi verkefnisins

Verkefnisstjórn og ráðgjöf
• Gert er ráð fyrir að verkefnisstjóri komi til
fundar með samstarfsnefnd mánaðarlega á
verktímanum, en að auki verði styttri fundir í
fjarfundabúnaði
• Verkefnisstjóri aðstoðar við samskipti við
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, samgöngu-og
sveitarstjórnarráðuneyti og aðra
hagsmunaaðila í umboði nefndarinnar

Verkefnisstjórn og ráðgjöf
• Virk þátttaka samstarfsnefndar skilar
miklum ávinningi fyrir sveitarfélögin,
hvort sem af sameiningu verður eða
ekki
• Lykilaðilar frá hverju sveitarfélagi sem
þekkja vel til aðstæðna og hagsmuna á
hverjum stað
• Lagt er til að samstarfsnefndin og
verkefnisstjóri greini sérstaklega þau
hagsmunamál sem lögð verður áhersla
á við Alþingi og ríkisstjórn

Stöðumat og framtíðarsýn
• Kortlagning á áherslum og sýn hverrar
sveitarstjórnar og íbúa til þeirra tækifæra
og hindrana sem liggja í mögulegri
sameiningu sveitarfélaganna
• Byggt verður á vinnu starfshópa,
niðurstöðum íbúafunda og greiningu
ráðgjafa á stefnuskjölum, áætlunum,
fjárhagsgögnum og öðrum fyrirliggjandi
upplýsingum

Starfshópar
• Myndaðir verði 5-7 starfshópar um tiltekin
málefnasvið sveitarfélaganna
• Skipaðir lykilhagsmunaaðilum og starfsfólki á þeim
málefnasviðum

• Markmiðið er að fá fram sjónarmið við
stöðugreiningu og fyrir mótun framtíðarsýnar, og
stuðla að auknum samskiptum milli aðila
• Reynsla RR ráðgjafar er að samstarf
hagsmunaaðila og starfsfólks í starfshópum skili
ávinningi hvort sem af sameiningu verður eða
ekki. Sá ávinningur felst í greiningu tækifæra og
aukinni þekkingu heimamanna á viðfangsefnum
sveitarfélaganna

Íbúafundir
• Haldnir verði íbúafundir í hverju sveitarfélagi þar
sem komi saman starfsmenn sveitarfélagsins,
sveitarstjórnarfólk og íbúar
• Á íbúafundum verður frumgreining og sýn
starfshópa á mögulega sameiningu kynnt
• Leitað verður sjónarmiða íbúa með
þjóðfundarfyrirkomulagi
• RR ráðgjöf hefur þróað aðferð sem býður íbúum
upp á að fylgjast með fundum gegnum streymi og
senda inn ábendingar með rafrænum hætti. Sú
lausn hefur reynst vel í dreifðum byggðum

Íbúafundir

www.elinelisabet.com/

• RR ráðgjöf er í samstarfi við Elínu Elísabetu
teiknara og mælum við með að hún taki þátt á
íbúafundum. Teikningar hennar fanga öll
meginatriði umræðunnar á fundunum og bæta
nýrri og skemmtilegri vídd við verkefnið. Þá nýtast
teikningarnar vel við kynningarstarf.

Tíma- og kostnaðaráætlun
• Gert er ráð fyrir því að verkefnið hefjist í lok janúar 2020 og að verklok
verði fyrir árslok 2021
• Nánari tímaáætlun verður unnin í samráði við nefndina

• Verkefnisstjórn er áætluð á bilinu 30-40 tímar á mánuði, eða 700-900
þús. kr. á mánuði án vsk.
• Þóknun fyrir stöðumat og framtíðarsýn er áætluð 4,5-5,5 mkr. án vsk.
• Kostnaður við þátttöku teiknara er ekki innan þóknunar
• Áætlað er að kostnaður fáist að fullu bættur með framlagi úr
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Ráðgjafar
• 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 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.
• Róbert hefur átt sæti og sinnt formennsku í ýmsum nefndum og stjórnum félaga og stofnana í eigu
sveitarfélaga.
• Róbert er verkefnisstjóri Sveitarfélagsins Austurlands og var verkefnisstjóri sameiningar Sandgerðisbæjar og
Sveitarfélagsins Garðs.
• Jón Hrói Finnsson hefur mikla reynslu af störfum í stjórnsýslu sveitarfélaga, auk reynslu af stjórnsýslu- og
rekstrarráðgjöf. Hann hefur starfaði sem stjórnsýsluráðgjafi hjá ParX – viðskiptaráðgjöf, þróunarstjóri
Fjallabyggðar, sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps, sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs
Akraneskaupstaðar og sviðsstjóri búsetusviðs Akureyrar.
• Jón Hrói er með embættispróf í stjórnsýslufræði frá Aarhus Universitet í Danmörku (Cand.Sci.Pol).
• Jón Hrói hefur m.a. reynslu af opinberum rekstri, verkefnum tengdum sameiningu sveitarfélaga, stefnumótun,
áætlunargerð, mótun stjórnskipulags og greiningu verkferla.
• Í störfum sínum hefur hann öðlast mikla þekkingu á félagsmálum og þjónustu við fatlað fólk. Jón Hrói hefur
auk þess gegnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir þau sveitarfélög sem hann hefur starfað fyrir.
• Jón Hrói er verkefnisstjóri Þingeyings
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