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Viðræðunefnd um sameiningu sveitarfélaga
8. fundur í viðræðunefnd um mögulega sameiningu Langanesbyggðar og Svalbarðshrepps
haldinn að Langanesvegi 2, föstudaginn 21. janúar 2022, kl. 08:30.
Mætt voru: Frá Langanesbyggð; Þorsteinn Ægir Egilsson formaður. Siggeir Stefánsson og
Miriam Blekkenhorst. Frá Svalbarðshreppi; Sigurður Þór Guðmundsson varaformaður,
Sigríður Jóhannesdóttir og Ragnar Skúlason.
Jónas Egilsson sveitarstjóri Langanesbyggðar, Róbert Ragnarsson ráðgjafi (í
fjarfundarsambandi – Róbert fór af fundi kl. 11) og Björn S. Lárusson skrifstofustjóri sem ritaði
fundargerð.

Dagskrá
1.
2.
3.
4.

Fjallskil
Samþykktir „Jarðasjóðs“
Næsti fundur
Önnur mál.

Fundargerð
Formaður setti fund og kynnti dagskrá sem fundarmenn hafa fengið senda og
bauð því næst orðið laust um 1. dagskrármál.
1. Fjallskil.
Til máls tóku; Sigurður, Þorsteinn, Sigríður, Mirjam, Jónas, Sigurður, Þorsteinn,
Mirjam, Jónas, Sigurður, Mirjam, Sigurður, Jónas, Siggeir, Mirjam, Ragnar, Sigurður,
Þorsteinn, Róbert, Jónas, Siggeir, Mirjam, Sigurður, Róbert, Jónas, Sigríður, Siggeir,
Sigríður.
Tillaga að bókun um afgreiðslu: Nefndin leggur til við nýja sveitarstjórn að skipuð verði
landbúnaðarnefnd sem fari m.a. með fjallskil og hafi ákvörðunarvald í málefnum
fjallskila. Ákvarðanir landbúnaðarnefndar verði lagðar fyrir sveitarstjórn til
samþykktar.
2. Samþykktir Jarðasjóðs.
Lögð fram tillaga að samþykktum „jarðasjóðs“ til umræðu.
Róbert fór yfir breytingar sem gerðar hafa verið á drögum um jarðasjóð frá því að
frumdrög voru lögð fram. Farið var yfir textann í heild eins og hann var lagaður fram
og gerðar breytingar sem nefndin leggur til.
Til máls tóku; Jónas, Róbert, Sigríður, Jónas, Siggeir, Þorsteinn, Sigurður, Siggeir,
Þorsteinn, Siggeir, Mirjam, Sigríður, Jónas, Þorsteinn, Mirjam, Sigríður, Ragnar,
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Sigurður, Ragnar, Siggeir, Sigurður, Þorsteinn, Siggeir, Sigríður, Róbert, Þorsteinn,
Mirjam, Siggeir
3. Tillaga um að fresta fundi – framhald fundar ákveðið síðar.
Samþykkt Samhljóða.
Fundi frestað kl. 11:10.

Framhald 8. fundar í viðræðunefnd um mögulega sameiningu Langanesbyggðar og
Svalbarðshrepps haldinn að Langanesvegi 2, þriðjudaginn 25. janúar 2022, kl. 14:00.
Formaður setti fundinn að nýju og bauð fundarmenn velkomna til framhaldsfundar.
4. Fjallskil, framhald umræðu.
Til máls tóku: Þorsteinn Ægir, Mirjam, Sigurður, Jónas, Sigurður, Siggeir, Sigurður, Róbert,
Tillaga: Fjallskil í sameinuðu sveitarfélagi, verði óbreytt árið 2022. Samráðsnefnd leggur til að
ný sveitarstjórn skipi landbúnaðarnefnd sem skal yfirfara fjallskilamál í nýju sveitarfélagi og
skila tillögum til sveitarstjórnar um framtíðarfyrirkomulag fjallskilamála eigi síðar en 1. apríl
2023.
Skýring: Ljóst er að stutt er í að tillögur um fjallskil 2022 þurfa að liggja fyrir og málið
umfangsmikið og ekki auðleyst. Einnig kalla framtíðarlausnir á samtal við
nágrannasveitarfélög og mögulegar breytingar á fjallskilareglum og huga þarf sérstaklega að
brothættum svæðum.
Mirjam óskar þess að reiknað verði út hver kostnaður á kind yrði við sameiningu og
sameiginleg fjallskil og fjallskilagjöld.
Samþykkt samhljóða.
5. Samþykktir Jarðasjóðs – framhald umræðu.
Til máls tóku: Þorsteinn, Róbert, Þorsteinn Ægir, Siggeir, Þorsteinn Ægir, Ragnar, Jónas,
Sigríður, Sigurður, Siggeir, Þorsteinn Ægir, Róbert, Sigurður, Jónas, Mirjam
Tillaga: Lagt er til að ráðgjafi komi með tillögur að texta í samræmi við umræður á fundinum.
Samþykkt samhljóða
6. Önnur mál.
Formaður lagði fram eftirfarandi umræðuefni undir önnur mál.
A) Gera tillögu um í hvað á fé sem kemur úr jöfnunarsjóði að fara fyrir utan að greiða
niður skuldir.
Málið rætt og ákveðið að gera texta sem gerir grein fyrir því hvernig fénu skuli
ráðstafað.
B) Áherslumál og umræða við ríkið vegna hugsanlegrar sameiningar.
Óskað eftir að Róbert komi með atriði sem gætu átt við í þeirri umræðu.
C) Stjórnskipulag.
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Rætt um framsetningu og textagerð varðandi kynningu á þeim þáttum sem taka þarf
til meðferðar í nefndinni.
Til máls tóku; Þorsteinn Ægir, Sigurður, Jónas, Sigurður, Róbert, Sigurður, Siggeir, Þorsteinn
Ægir, Róbert, Sigurður
7. Næsti fundur ákveðinn föstudaginn 28. janúar kl. 8:30
Róbert leggur til að á næsta fund verði skólastjórar kallaðir til vegna fræðslumála, íþrótta- og
æskulýðsmála.
Fundi slitið kl. 16:00

