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Dagskrá

• Staða í málaflokkunum

• Framtíðaráskoranir í sameinuðu sveitarfélagi 

• Hvað þarf að varast í sameinuðu sveitarfélagi?

• Hvað viljum við ekki missa?

• Framtíðarsýn í sameinuðu sveitarfélagi 



Staða í málaflokkunum

• Mikil hefð er fyrir ríku menningar-, tómstunda- og íþróttalífi

• Stuðlar að bættri andlegri og líkamlegri heilsu, vellíðan og hreysti

• Víðfeðmt og dreifbýlt svæði 

• Mismunandi utanumhald um málaflokkana. 
• Sveitarfélög
• Íbúar svæðisins 
• Félagasamtök

• Ýmsar stefnur til í sveitarfélögunum, t.d. lýðheilsustefna. Auðvelt að 
yfirfæra þær á sameinað sveitarfélag.

• Mikilvægt að halda sérstöðu og einkennum. 



Framtíðaráskoranir (1 af 2)

• Vegalengdir og samgöngur
• Akstur vegna eldri borgara starfs, 

íþróttastarfs, félagsmiðstöðva, 
frístundastarfs og fleira. 

• Á fólk að koma sér sjálft? Á að samnýta 
ferðir?

• Á að setja upp akstursáætlun?

• Á að setja upp akstursstyrk? 

• Fámenni, fólksflutningar og brottfall
• Erfitt að halda úti starfsemi félaga. 

• Starfið oft háð einstaklingsframtaki

• Nálægð við stærra þéttbýli og 
fjölbreyttara framboð
• Öflugra framboð af íþrótta-, 

tómstunda- og menningarstarfi

• Samræma stuðning við 
félagasamtök

• Halda nýliðun í félagasamtökum
• Nauðsynlegt til að halda starfinu 

gangandi



Framtíðaráskoranir (2 af 2)

• Mörg mannvirki rekin af hvoru sveitarfélagi. Það er áskorun að halda 
þeim í rekstri. Hér eru nokkur dæmi: 
• Laugavöllur
• Ýdalir 
• Íþróttamiðstöð Skútustaðahrepps
• Bjarmavöllur
• Ljósvetningabúð
• Kiðagil 
• Sundlaugin á Laugum 
• Skjólbrekka
• Bókasöfnin öll



Hvað þarf að varast?

• Ekki skera niður íþrótta-, tómstunda-, og menningarstarf í nafni 
hagræðingar.

• Nauðsynlegt er að taka mið af samfélagi hvers tíma.

• Samráð við svæðin eru mikilvæg til þess að koma í veg fyrir 
miðstýringu. 

• Varast að jaðarbyggðir verði útundan og að einn kjarni sogi allt til sín. 



Hvað viljum við ekki missa?

• Sérstöðu og fjölbreytni hvers svæðis 
• Þorrablót, árvissir tónleikar, slægjufundur, leiklistarstarf o.s.frv.

• Núverandi þjónusta. Ekki skerða heldur betrumbæta og samræma. 

• Félagsheimilin og félagasamtök.
• Félagsskapurinn er nauðsynlegur fyrir öll samfélög. 



Framtíðarsýn (1 af 3)
• Möguleikar á samnýtingu starfsfólks

• Starfsfólk íþróttamannvirkja og í félags- og menningarstarfi

• Aukin sérhæfing

• Hvetja til samstarfs félaga

• Félögin efla hvort annað með samnýtingu aðstöðu og t.d. þjálfara. 

• Opnar fleiri möguleika varðandi þátttöku. 

• Öflugri félög í krafti fjöldans. 

• Möguleikar á akstri í menningar-, íþrótta- og félagsstarf

• Styrkur frá sveitarfélögum til að sækja viðburði og tómstundir.  

• Bættari samgöngur í samræmi við það. Nýta fyrri reynslu.

• Samnýta akstur – nota ferðina.

• Íbúar komi að stefnumótun og áætlanagerð. 



Framtíðarsýn (2 af 3)

• Fjölmenningarstefna er mikilvæg 
• Margir íbúa af erlendum uppruna og nauðsynlegt er að tengja þau inn í 

samfélögin. 

• Tungumálið er lykillinn. Sveitarfélagið bjóði upp á grunnkennslu í íslensku.

• Samræming skóla-, íþrótta- og félagsstarfs
• Hugmynd sprottin út frá útfærslu Ísafjarðarbæjar. Nýta daginn betur. 

• Betri nýting íþróttamannvirkja
• Aðlögun opnunartíma að þörfum íbúa

• Samnýting starfsfólks og aðstöðu

• Viðhalda íþrótta- og menningarstyrkjum



Framtíðarsýn (3 af 3)

• Sameining stórra viðburða hugsanleg 
• Hægt að halda viðburði á mismunandi stöðum

• Efla viðburðadagatal 
• Betri yfirsýn yfir viðburði í öllu sveitarfélaginu

• Sveitarfélagið stuðli að fjölbreyttu félagsstarfi
• Hvetja sjálfstæð félagasamtök áfram 

• Niðurgreiðsla á aðstöðu/leigu á húsakosti í eigu sveitarfélagsins

• Samstarf um fræðslu/fyrirlesara og fleira þess háttar.

• Nauðsynlegt að fólk finni sig í einhverju félagsstarfi.



Áskoranir eru tækifæri

• Félags- og menningarlegur auður, gæði og vellíðan íbúa eru mikilvægir
málaflokkar hvort sem af sameiningu verður eða ekki. 

• Víðfeðmt sveitarfélag

• Áskoranir svipaðar hvort sem íbúar kjósa sameiningu eða ekki. 

• Samfélagið er síbreytilegt og tækifærin fjölmörg. 

• Snýst ekki um að lifa af, heldur sjá tækifæri í breyttum aðstæðum og 
sækja fram. 


