Skútustaðahreppur
og Þingeyjarsveit
Viðræður um sameiningu
Samráð við íbúa við
upphaf verkefnis
Samstarfsnefnd um sameiningu
Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar

Samráðsfundur með íbúum
• Sveitarstjórnir leggja áherslu á virka
þátttöku og kalla eftir umræðu um
tækifæri og áskoranir sem geta falist í
sameiningu
• Markmið þessa fundar er að kynna ferlið
framundan og fá fram sjónarmið og
ábendingar íbúa áður en vinnan hefst af
krafti

Afgreiðsla sveitarstjórna
• Að mati sveitarstjórna Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar er
skynsamlegt að sveitarfélögin hefji formlegar sameiningarviðræður
sem munu leiða til þess að tillaga um sameiningu verði lögð fyrir íbúa
í atkvæðagreiðslu.
• Tillagan verður unnin með virkri þátttöku íbúa m.a. á íbúafundum þar
sem tekin verður umræða um tækifæri og áskoranir sem geta falist í
sameiningu þessara tveggja sveitarfélaga.
• Hlutverk kjörinna fulltrúa og starfsmanna sveitarfélaganna er að
undirbúa tillöguna eins vandlega og kostur er og kynna verkefnið svo
íbúar geti tekið upplýsta ákvörðun.

Markmið verkefnisins
• Að kortleggja hugsanlegan ávinning, veikleika og helstu viðfangsefni
við sameiningu sveitarfélaganna í víðtæku samráði við íbúa.
• Markmiðið er að sameining sveitarfélaganna, ef til hennar kemur, leiði
til bættrar þjónustu, öflugri stjórnsýslu og auknum slagkrafti við að ná
árangri í byggða-, atvinnu- og samgöngumálum.
• Stefnt er að því að samstarfsnefnd skili áliti sínu til sveitarstjórna fyrir
lok árs 2020.
• Samstarfsnefndinni er falið að setja verkefninu nánari verkáætlun og
tímaramma.

Samtarfsnefndin
Skútustaðahreppur

Þingeyjarsveit

• Helgi Héðinsson oddviti,
• Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir
• Halldór Þorlákur Sigurðsson
Til vara

• Arnór Benónýsson oddviti
• Margrét Bjarnadóttir
• Jóna Björg Hlöðversdóttir
Til vara

• Friðrik Jakobsson
• Elísabet Sigurðardóttur

• Árni Pétur Hilmarsson
• Sigurður Hlynur Snæbjörnsson

Sveitarstjórar hafa seturétt með málfrelsi og tillögurétt
• Þorsteinn Gunnarsson

• Dagbjört Jónsdóttir

Hlutverk samstarfsnefndar skv. 119. gr. svstjl.
• Þegar sveitarstjórnir hafa ákveðið að kanna möguleika á sameiningu
sveitarfélaga skulu þær kjósa samstarfsnefnd til þess að annast athugun
málsins.
• Þegar samstarfsnefnd hefur skilað áliti sínu um sameiningu skulu
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. Sveitarstjórnir ákveða
sameiginlega hvenær atkvæðagreiðsla fer fram og skal kosið sama dag í
öllum viðkomandi sveitarfélögum.

Hlutverk samstarfsnefndar skv. 119. gr. svstjl.
• Sú tillaga sem greiða skal atkvæði um og helstu forsendur hennar skal
kynnt íbúum með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara
• Sveitarstjórn lætur gera atkvæðaseðil til afnota við
atkvæðagreiðsluna.
• Um atkvæðagreiðsluna gilda sömu reglur og gilda um kosningar til
sveitarstjórna eftir því sem við á.

Tillaga að kjörseðli
Kjörseðill vegna atkvæðagreiðslu í (sveitarfélag), (dags), um tillögu
Samstarfsnefndar um að sveitarfélögin Skútustaðahreppur og
Þingeyjarsveit verði sameinuð í eitt.
Þeir sem samþykkja tillöguna setji kross í ferninginn fyrir framan ,,já”,
Þeir sem samþykkja ekki tillöguna setji kross í ferninginn fyrir framan
,,nei”
Já

Nei
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Ferlið framundan
• Hagsmunagæsla og samráð við ráðherra og Alþingi
• Greina stöðu sveitarfélaganna og móta framtíðarsýn fyrir sameinað
sveitarfélag.
• Hugmyndir verða kynntar fyrir íbúum og kallað eftir ábendingum og
sjónarmiðum áður en lokatillögur verða útfærðar

• Stefnt er að því að stöðugreining, vinna við framtíðarsýn og tillaga um
hvernig sameining sveitarfélaganna fari fram liggi fyrir árslok 2020.
• Stefnt er að því að atkvæðagreiðsla fari fram á tímabilinu nóvember
2020 til mars 2021.

Hvað gerist ef sameining
verður samþykkt?
• Samþykki nauðsynlegt í hvoru sveitarfélagi fyrir sig
• Formlegur undirbúningur sameiningar hefst
• Undirbúningsstjórn skipuð
• Nýtt stjórnskipulag útfært og staðfest af ráðherra
• Virk þátttaka starfsfólks við mótun nýs sveitarfélags
• Tillaga að nafni
• Kosningar til sveitarstjórnar nýs sveitarfélags
• Gildistaka þegar sveitarstjórn kemur til starfa
• Áframhaldandi innleiðing breytinga næstu árin

Spurningar
• Hvað ber að varast í vinnunni framundan?
• Hvað viljum við varðveita ef til
sameiningar kemur?
• Hvað mælir gegn sameiningu
sveitarfélaganna?
• Hvaða tækifæri liggja í sameiningu
sveitarfélaganna?
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12

