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Verkefnishópur og sveitarstjórn
Róbert Ragnarsson, RR ráðgjöf
I. Dalabyggð. Stöðumat og valkostir dags. 4. mars 2021
II. Fjárhagsgreining hvers valkosts

Markmið verkefnisins var að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri Dalabyggðar ef
til sameiningar sveitarfélagsins kemur. Í því fólst jafnframt að greina sameiningarvalkosti.
Eftirfarandi voru valin í verkefnishóp sem hefur leitt verkefnið áfram, ásamt Róbert
Ragnarssyni ráðgafa.
• Eyjólfur Ingvi Bjarnason, oddviti
• Kristján Sturluson sveitarstjóri
• Skúli Hreinn Guðbjörnsson, formaður byggðaráðs
• Jóhanna María Sigmundsdóttir, verkefnisstjóri og starfsmaður verkefnishóps
Haldnar voru þrjár vinnustofur með sveitarstjórn, kjörnum fulltrúum í nefndum og
lykilstarfsfólki. Haldinn var einn íbúafundur þar sem valkostir voru kynntir og kallað eftir
sjónarmiðum íbúa. Auk þess tóku ráðgjafar saman lykilupplýsingar um þau sveitarfélög sem
kemur til álita að ræða við. Svo sem um íbúaþróun, atvinnulíf, samgöngur, helstu atriði í
fjármálum sveitarfélaganna, stjórnskipulag og samstarfsverkefni.
Unnin var stöðugreining fyrir Dalabyggð á grunni fyrirliggjandi skýrslna og gagna um
samfélag og atvinnulíf í Dalabyggð. Á vinnustofum var framkvæmd greining á styrkleikum,
veikleikum, ógnunum og tækifærum Dalabyggðar og mótaðar áherslur sveitarfélagsins ef til
sameiningarviðræðna kemur.
Eftirtalin sveitarfélög voru metin.
1. Árneshreppur
2. Borgarbyggð
3. Dalabyggð
4. Eyja- og Miklaholtshreppur
5. Grundarfjarðarbær
6. Helgafellssveit

7. Húnaþing Vestra
8. Kaldrananeshreppur
9. Reykhólahreppur
10. Skorradalshreppur
11. Strandabyggð
12. Stykkishólmsbær

Verkefnishópurinn lagði mat á mismunandi valkosti og ákvað að kynna sex á íbúafundi. Þeir
eru eftirfarandi:

Vesturland
Borgarbyggð
Dalabyggð
Eyja- og Miklaholtshreppur
Skorradalshreppur
Breiðafjörður
Dalabyggð
Eyja- og Miklaholtshreppur
Grundarfjarðarbær
Helgafellssveit
Reykhólahreppur
Stykkishólmur
Dalir, Stykkishólmur og Helgafellssveit
Dalabyggð
Helgafellssveit
Stykkishólmur

Dalir, Strandir,
Reykhólar
Árneshreppur
Dalabyggð
Kaldrananeshreppur
Reykhólahreppur
Strandabyggð
Dalir, Strandir, Reykhólar og Húnaþing
Árneshreppur
Dalabyggð
Húnaþing Vestra
Kaldrananeshreppur
Reykhólahreppur
Strandabyggð

Í fylgiskjali I má sjá stöðugreiningu Dalabyggðar og umfjöllun um hvern sameiningarvalkost. Í
fylgiskjali II má sjá nánari greiningu á fjárhagsupplýsingum hvers valkosts.
Markmið fjárhagsgreiningarinnar var að veita yfirsýn yfir rekstrarhæfi, skuldastöðu og
fjárfestingagetu sveitarfélaganna. Unnið var með upplýsingar úr samstæðureikning A og B
hluta úr ársreikningum 2013-2019.
Bornar voru saman upplýsingar um rekstrartekjur, rekstrargjöld og rekstrarniðurstöðu til að
meta rekstrarhæfi sveitarfélaganna.
Veltufé frá rekstri var borið saman við afborganir af skuldbindingum, fjárfestingahreyfingar
og lántökur til að meta greiðsluhæfi sveitarfélaganna og möguleika til fjárfestinga.
Skuldir og skuldbindingar voru metnar, bæði með hliðsjón af skuldaviðmiði og skuldum á
hvern íbúa.

Áhersluatriði ef til sameiningarviðræðna kemur
Verkefnishópur leggur til að áherslur Dalabyggðar í sameiningarviðræðum verði á að innviðir
í Dalabyggð standi jafnir innviðum í þeim sveitarfélögum sem mögulega sameinast. Í því felst
að grunnþjónusta, svo sem fræðsluþjónusta, aðstaða til íþróttaiðkunar, sérfræðiþjónusta við
skóla, fólk með fötlun og aðra hópa, verði bætt, en ekki takmörkuð.
Í Dalabyggð verði starfsstöð stjórnsýslu. Áhrif og aðkoma heimafólks að
nærþjónustuverkefnum og stefnumótun verði tryggð.
Í samskiptum við ríki og Alþingi verði gerð krafa um fjárhagslegan og faglegan stuðning við
markvissa sóknaráætlun í nýsköpun og uppbyggingu atvinnulífs fyrir hið sameinaða
sveitarfélag. Auk þess að samgöngur innan nýs sveitarfélags verði greiðar, svo sem með
nýjum vegi um Skógarströnd og úrbótum á veginum um Laxárdalsheiði.

Tillaga verkefnishóps
Verkefnishópur leggur til við sveitarstjórn Dalabyggðar að annars vegar sveitarstjórn
Húnaþings vestra og hins vegar sveitarstjórnum Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar verði

boðið til fundar til að ræða hvort hefja skuli viðræður um mögulega
sameiningu við Dalabyggð.
Leiði þeir fundir í ljós að vilji sé til sameiningarviðræðna verði tekin afstaða til þess hvort
hafnar verði formlegar eða óformlegar sameiningarviðræður. Þá verði ákveðinn tímarammi
fyrir þær viðræður og óskað eftir framlagi úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til að styðja við
verkefnið.

