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Fundargerð 
 

 
19. fundur Samstarfsnefndar Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar haldinn í 

gegnum fjarfundarbúnað,  
 14. apríl 2021, kl.  15:00. 

 
 
Fundinn sátu: 
Arnór Benónýsson, Helgi Héðinsson, Margrét Bjarnadóttir, Jóna Björg 
Hlöðversdóttir, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Árni 
Pétur Hilmarsson, Friðrik K. Jakobsson, Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörnsson, 
Elísabet Sigurðardóttir, Dagbjört Jónsdóttir, Róbert Ragnarsson, Jón Hrói 
Finnsson, Sveinn Margeirsson og Gunnar Úlfarsson. 
 

 
Fundargerð ritaði:  Jón Hrói Finnsson, verkefnisstjóri. 
 
 
 
Dagskrá: 
 

1.  Kynningarmál Þingeyings - 1909030 

 Soffía Kristín Jónsdóttir og Úlla Árdal frá Mývatnsstofu kynntu áætlun og stöðu 
kynningarmála.  

 

Auglýsingar eru byrjaðar að birtast á facebook-síðum sveitarfélaganna. Settur 
hefur verið upp instagram-reikningur fyrir þingeying. Bæklingur fer í dreifingu á 
morgun 15.4.2021. Myndbönd eru í vinnslu og fara í dreifingu á næstu dögum. 
Myndböndin verða sett í möppu sem gerð verða aðgengileg nefndarmönnum eftir 
fundinn. Halldór nefndi að honum þætti kynningarefnið vera of einhliða með 
sameiningu og að honum þætti ástæða til að kynna einnig ókosti sameiningar og 
önnur sjónarmið. Samstarfsnefnd þakkar Soffíu og Úllu kynninguna. 

 Lagt fram 

2.  Kosningar um sameiningu - 2102019 

 Róbert Ragnarsson fór yfir stöðu mála varðandi undirbúning kosninga og 
utankjörfundaratkvæðagreiðslu. 

 Kjörstjórnir hafa hafið undirbúning kosninga. Drög að kjörseðli liggja fyrir. 
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hófst 10. apríl hjá sýslumönnum og í sendiráðum. 

 Lagt fram 

3.  Íbúasamráð - 2009006 

 Rætt um fyrirkomulag íbúafunda til kynningar á tillögu með hlisjón af nýjustu 
upplýsingum um samkomutakmarkanir. 

 
Formaður lagði til að boðaðir yrðu staðarfundir í félagsheimilum í hvoru 
sveitarfélagi fyrir sig, en að fundirnir verði sendir út og fólki gefinn kostur á að taka 
þátt í fjarfundi. Félagsheimilunum verður skipt upp í sóttvarnarhólf til að koma sem 
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flestum íbúum að. Ákveðið að halda íbúafundi kl. 20 þann 4. maí í Skjólbrekku og 
5. maí í Ýdölum. 

 Samþykkt 

4.  Framtíðarsýn samstarfsnefndar - 2011022 

 Umræður um áherslur samstarfsnefndar í tengslum við sameiningarviðræður. 

 

Samstarfsnefnd leggur áherslu á að stjórnvöld tryggi áframhaldandi stuðning við 
Nýsköpun í norðri og þau verkefni sem hafa komið út úr því. Áður hefur nefndin 
bókað um mikilvægi samgöngubóta til að bæta lífsgæði íbúa og styðja við 
styrkingu atvinnulífs. Formaður leiðir vinnu við að rita minnisblað til að koma 
áherslunum á framfæri. 

 Samþykkt 

 
 
 
 
Fundi slitið kl. 17:00. 
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