Íbúafundur í Ásahreppi
Samantekt úr umræðum á íbúafundi
Eftirfarandi er samantekt sjónarmiða og ábendinga sem fram komu á íbúafundi í Ásahreppi 19.
október 2020. Í samantektinni eru helstu sjónarmið sem fram komu á fundinum kynnt en sjónarmið
fá ekki vægi á grundvelli fjölda þeirra sem töluðu fyrir þeim. Slík úrvinnsla felur alltaf í sér einföldun
og túlkun þess sem það gerir. Teikningar frá íbúafundinum eru aðgengilegar á svsudurland.is og gefa
góða innsýn í umræðurnar.
Fáir íbúar mættu á fundinn í Ásahreppi. Því var ekki grundvöllur fyrir umræðum í hópum eins og lagt
var upp með. Umræða fór því fram í einum stórum hópi.

Eiga sveitarfélögin fimm að halda áfram viðræðum og leyfa íbúum að kjósa um
sameiningu þeirra?
Allir sem tjáðu sig virtust hlynntir áframhaldandi viðræðum og íbúakosningu um sameiningu.

Hvað ber að varast í sameiningarferlinu?
Of mikla eða hraða hækkun gjalda
Flutning starfa frá núverandi starfsstöðvum.
Gæta að því að lofa ekki miklu í sameiningarferlinu eða gefa fögur fyrirheit sem ekki er hægt að
standa við.
Jaðarsetningu íbúa og minnkandi áhrif.

Hvað viljum við varðveita?
Þá þjónustu sem sveitarfélagið hefur veitt og niðurgreiðslu á gjöldum.
Aðgengi að stjórnsýslu/þjónustu og störf
Áhrif íbúanna
Varðveita afréttinn
Ásgarður, félagsheimili.
Skólamálin eru viðkvæm. Fólk vill standa vörð um Laugalandsskóla.

Hvaða tækifæri liggja í sameiningu sveitarfélaganna?
Sterkari útávið sem eitt sveitarfélag.
Það er umdeilt að fámenn sveitarfélög taki ákvörðun um framtíð hálendisins. Eftir sameiningu á sú
gagnrýni ekki lengur við.
Standa betur að vígi í atvinnuuppbyggingu. Atvinnuhættir breytast hratt. Breytt landslag í kjölfar
núverandi ástands
Betur hægt að berjast fyrir hagsmunamálum á borð við betri vegi yfir fjallabak í sameinuðu
sveitarfélagi.
Hagsmunagæsla varðandi hálendisþjóðgarð.
Fækkar í nefndum og stjórnum. Vandræði með að manna hlutverkin í nefndum og stjórnum.
Tækifæri til að veita betri þjónustu. Ráða fólk með meiri menntun og auka sérhæfingu starfsmanna

Annað sem koma fram
Fundarmenn sögðu litla umræðu vera í samfélaginu um sameiningu og að íbúar sýndu málefninu
lítinn áhuga. Mikilvægt að kveikja umræðu.
Rætt var um það hvað tæki við ef ekki yrði af sameiningu. Engu hægt að svara um framhaldið.
Ásahreppur er ekki endilega allur jaðarbyggð. Þungamiðja nýs sveitarfélags yrði nálægt Ásahreppi.
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Ásahreppur er í byggðasamlögum um nánast allt. Það eina sem ekki er sameiginlegt er buddan. Hafa
lítil áhrif.
Gott að taka saman upplýsingar og fara í naflaskoðun.
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