Sameiginlegir hagsmunir
Sveitarfélögin hafa átt í umfangsmiklu og farsælu
samstarfi um áratugaskeið um alla helstu þjónustuþætti sveitarfélaga, svo sem rekstur leik- og
grunnskóla. Hagsmunir þeirra liggja
því að mjög miklu leyti saman.
Með sameiningu gæti slagkraftur aukist til að
vinna að eftirfarandi verkefnum í samvinnu
við Alþingi og ríkisstjórn:
- Átak í viðhaldi og uppbyggingu héraðsog tengivega
- Að byggja upp segla í ferðaþjónustu
sem vaxandi atvinnugreinar
- Að halda áfram nýsköpun og þróun
í matvælaframleiðslu
- Að fjölga opinberum störfum á vegum
Vinnumálastofnunar á Skagaströnd

Fjármál
• Framlög úr Jöfnunarsjóði skipta
sveitarfélögin miklu máli. Breytingar
á framlögum hafa því mikil áhrif á
rekstur sveitarfélaganna.
- Samkvæmt upplýsingum frá
Jöfnunarsjóði munu regluleg framlög
sjóðsins hækka um 3,5 m.kr. árlega
við sameiningu þeirra.
• Framlög Jöfnunarsjóðs vegna sameiningar
sveitarfélaganna eru áætluð um 287 milljónir
króna sem nýtast til þróunar og breytinga í
stjórnsýslu og þjónustu. Framlög vegna
hvors sveitarfélags eru áætluð
- Skagabyggð 120 mkr.
- Sveitarfélagið Skagaströnd 167 mkr.
• Vísbendingar eru um að sameinað
sveitarfélag geti orðið vel rekstrarhæft og
hafa ágæta fjárfestingagetu til framtíðar litið,
að teknu tilliti til skuldajöfnunarframlags og
hagræðingar í rekstri.

SKOÐANAKÖNNUN
UM MÖGULEGAR
SAMEININGARVIÐRÆÐUR
Sveitarstjórnir Skagabyggðar og Sveitarfélagsins
Skagastrandar hafa ákveðið að kanna hug íbúa til þess hvort
hefja skuli sameiningarviðræður. Hafi íbúar áhuga á að
sameiningarviðræður fari fram, er stefnt að því að kosið verði
um sameiningu þeirra í byrjun árs 2022 með það fyrir augum
að kosið yrði til nýrrar sveitarstjórnar í maí 2022.
Áður en til þess kemur myndi fara fram almenn kynning og
umræða eins og lög gera ráð fyrir við sameiningarviðræður.
Tilgangur þessa kynningarrits er að veita íbúum grunnupplýsingar
til að geta tekið afstöðu til í skoðanakönnuninni. Íbúar geta sent
sveitarstjórnum spurningar á netfangið konnun@skagastrond.is
og verður þeim spurningum svarað á vefsíðum sveitarfélaganna.

Hvernig get ég tekið þátt?

Stefna í málefnum sveitarfélaga

Markaðsrannsóknafyrirtækið MMR mun annast
skoðanakönnunina fyrir hönd sveitarfélaganna
og fer hún fram í gegnum síma. Hringt verður í
úrtak úr Þjóðskrá sem í hafa verið valdir allir
íbúar sveitarfélaganna eldri en 18 ára og þeim
boðið að taka þátt. Þeir einir eru undanskildir
í úrtakinu sem hafa sett bannmerki í Þjóðskrá
eða ef þeir, eða heimili þeirra, hafa ekki skráð
símanúmer í símaskrá. Ef aðilar sem falla utan
úrtaksins óska eftir að taka þátt þá er þeim bent
á að senda tölvupóst með kennitölu og símanúmeri á netfangið konnun@skagastrond.is.
Ráðgert er að hringingar vegna könnunarinnar
hefjist 22. september og verði lokið 1. október.

Alþingi hefur samþykkt stefnumótandi áætlun
í málefnum sveitarfélaga þar sem
helstu áherslur eru
• aukið bolmagn sveitarfélaga
• aukið íbúalýðræði
• aukin stafræn þjónusta og aðkoma íbúa
að ákvörðunum
• bættar starfsaðstæður kjörinna fulltrúa
• aukið fjárhagslegt sjálfstæði sveitarfélaga
• jöfnun á þjónustustigi í sveitarfélögum

Spurningin sem óskað er svara við er eftirfarandi:
Vilt þú að Skagabyggð og Sveitarfélagið
Skagaströnd taki upp formlegar viðræður um sameiningu sveitarfélaganna?
-Já
-Nei
-Veit ekki
-Vil ekki svara
Skoðanakönnunin er leiðbeinandi fyrir sveitarstjórnir Skagabyggðar og
Sveitarfélagsins Skagastrandar og verða niðurstöður birtar á vefsíðu sveitarfélagsins.

Stefnan felur í sér stefnu um lágmarksíbúafjölda
sem hefur verið lögfestur og stuðningur við
sameiningar stóraukinn. Hvorki Skagabyggð né
Sveitarfélagið Skagaströnd uppfylla ákvæði 4. gr.
sveitarstjórnarlaga sem gerir kröfu um að lágmarksíbúafjöldi
sveitarfélags sé ekki undir 1.000 fyrir árið 2026. Fyrir þann tíma þurfa
sveitarfélögin því annað hvort að hefja formlegar sameiningarviðræður eða vinna
álit um stöðu sveitarfélagsins og getu þess til að sinna lögbundnum verkefnum.
Skagabyggð þarf að taka þá afstöðu eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022,
þar sem sveitarfélagið hefur færri en 250 íbúa.

