SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR
Í SAMEINUÐU SVEITARFÉLAGI
Kosið verður til sveitarstjórnar Sameinaðs
sveitarfélags Borgarfjarðarhrepps,
Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs
og Seyðisfjarðarkaupstaðar þann 19.
september næstkomandi.
Kosnir verða ellefu fulltrúar í sveitarstjórn hins sameinaða
sveitarfélags, auk átta fulltrúa og átta til vara með beinni
kosningu í fjórar heimastjórnir sveitarfélagsins.
Heimastjórn Borgarfjarðar
Heimastjórn Djúpavogs
Heimastjórn Fljótsdalshéraðs
Heimastjórn Seyðisfjarðar
Við heimastjórnarkosningar er kosning ekki bundin við
framboð en allir kjósendur á viðkomandi svæði eru í kjöri.
Kosið verður á eftirfarandi stöðum:
Borgarfjörður eystri: Hreppsstofan
Djúpivogur: Tryggvabúð
Fljótsdalshérað: Menntaskólinn á Egilsstöðum
Seyðisfjörður: Íþróttamiðstöðin
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hófst þann 27. júlí hjá
sýslumönnum um land allt og í sendiráðum Íslands.

Sveitarstjórn

Byggðaráð

Fjölskylduráð

Fjármál,
stjórnsýsla,
atvinnu- og
menningarmál.

Fræðslumál,
félagsþjónusta,
íþrótta- og
æskulýðsmál.

Umhverfis- og
framkvæmdaráð

Heimastjórn Djúpavogi
Heimastjórn Borgarfirði
Heimastjórn Seyðisfirði
Heimastjórn Fljótsdalshéraði

Umhverfismál,
framkvæmdir,
skipulagsmál,
byggingarmál,
hafnir.

Hvað eru heimastjórnir?

Heimastjórnir eru fastanefndir innan sveitarfélagsins og starfa
í umboði sveitarstjórnar. Í hverri heimastjórn verða þrír full–
trúar og með hverri heimastjórn starfar starfsmaður sem er
fulltrúi sveitarstjóra á viðkomandi svæði.
Heimastjórnir eru eftirfarandi:
a. Heimastjórn Borgarfjarðar
b. Heimastjórn Djúpavogs
c. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs
d. Heimastjórn Seyðisfjarðar
Umdæmi hverrar heimastjórnar miðast við sveitarfélagamörk
Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og
Seyðisfjarðarkaupstaðar.

Hvað gera heimastjórnir?

Markmið heimastjórna er að tryggja áhrif og aðkomu heima–
manna á hverjum stað að ákvörðunum sem varða þeirra nær–
umhverfi. Heimastjórn annast þau störf sem sveitarstjórn felur
henni og snýr að viðkomandi byggðarhluta.
Heimastjórn getur ályktað um málefni byggðarinnar og þannig
komið málum á dagskrá sveitarstjórnar. Helstu verkefni
heimastjórna snúa að deiliskipulags- og umhverfismálum,
menningarmálum, landbúnaðarmálum og umsögnum um
staðbundin málefni og leyfisveitingar.
Nánari lýsingu á verkefnum heimastjórna má finna í 48. gr.
Samþykktar um stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins., sem er
aðgengileg á svausturland.is

Hverjir eru í framboði til heimastjórnar?

Kosningarétt og kjörgengi í kosningum til heimastjórna hafa
íbúar viðkomandi hluta sveitarfélagsins, samkvæmt kjörskrá.
Það þýðir að allir þeir sem eru á kjörskrá á viðkomandi svæði
eru í framboði til heimastjórnar.
Þeir sem vilja gefa kost á sér til heimastjórna þurfa ekki að
skila inn framboði til kjörstjórnar, en æskilegt er að þeir sem
gefa kost á sér kynni sig og sínar áherslur fyrir kjósendum í
viðkomandi hluta sveitarfélagsins. Þar sem kjósendur þurfa að
skrá nafn og heimilisfang á kjörseðilinn, er mikilvægt að hafa
þær upplýsingar aðgengilegar.

Má ég bjóða mig fram í sveitarstjórn og heimastjórn?

Já, það er leyfilegt að vera í framboði bæði til heimastjórnar, og
taka sæti í báðum stjórnum.

Hvernig er kosið í heimastjórn?

Heimastjórnir eru skipaðar þremur fulltrúum. Með hverri
heimastjórn starfar starfsmaður sem er fulltrúi sveitarstjóra á
viðkomandi svæði.
Tveir fulltrúar og tveir til vara skulu kosnir beinni kosningu
íbúanna á viðkomandi svæði, þ.e. við heimastjórnarkosningar.
Heimastjórnarkosningar fara fram samhliða sveitarstjórnar–
kosningum.
Hver kjósandi kýs einn aðalmann í heimastjórn. Kjósandi
skrifar á kjörseðil fullt nafn og heimilisfang þess sem hann
kýs. Þeir tveir einstaklingar sem fá flest atkvæði eru kjörnir
aðalmenn og varamenn þar á eftir í samræmi við fjölda
atkvæða.
Einn fulltrúi og annar til vara eru kjörnir af sveitarstjórn og
skulu þeir vera aðalfulltrúar í sveitarstjórninni. Kjör þeirra fer
fram á sama fundi og sveitarstjórn kýs fulltrúa í fastanefndir
og ráð. Sveitarstjórn kýs formann úr hópi aðalmanna í
heimastjórn á þeim sama fundi.
Nánari lýsingu á kjöri í Heimastjórnir má finna í 36. gr.
Samþykktar um stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins, sem er
aðgengileg á svausturland.is

Hvernig er kjörseðillinn?

Kjörseðill í heimastjórnarkosningum er einfaldur og skal
kjósandi skrifa fullt nafn og heimilisfang þess einstaklings sem
hann kýs. Aðeins skal skrifa eitt nafn á kjörseðilinn. Á kjörstað
verða kjörskrár aðgengilegar kjósendum til að sjá hverjir eru
kjörgengir í heimastjórn.

Kjörseðill (Dæmi)

Kjörseðill vegna kjörs í Heimastjórn Borgarfjarðar,
laugardaginn 19. september 2020.
Kjósandi skal rita fullt nafn og heimilisfang þess einstaklings
sem hann kýs. Aðeins skal skrifa eitt nafn á kjörseðilinn.
Nafn: _____________________________
Heimilisfang: ______________________

Hvar get ég kosið í Heimastjórn?

Heimastjórnarkosningar fara fram samhliða sveitarstjórnar–
kosningum og eru kjörstaðir þeir sömu. Kjörstaðir verða í
hverjum hluta sveitarfélagsins samkvæmt eldri sveitarfélaga–
mörkum og kjördeildir taka mið af því. Yfirkjörstjórn mun
auglýsa nánari upplýsingar um kjörstaði og kjördeildir. Hægt
er að kjósa utankjörfundar hjá sýslumönnum, sendiráðum,
á skrifstofu Borgarfjarðarhrepps og Djúpavogshrepps og á
Bókasafni Héraðsbúa.

Talning atkvæða og úrslit

Á kjörstað verða sérstakir atkvæðakassar vegna heima–
stjórnarkosninga. Atkvæðatalning fer fram á vegum yfirkjör–
stjórnar. Úrslit kosninga verða kynnt þegar þau liggja fyrir.
Nánari upplýsingar má finna á kosning.is, svausturland.is og
á heimasíðum sveitarfélaganna.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna sveitarstjórnarkosningar
í nýju sveitarfélagi á Austurlandi og heimastjórnarkosninga
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í umdæmi sýslumannsins á Austurlandi vegna sveitarstjórnar- og
heimastjórnakosninga laugardaginn 19. september n.k. hófst 27. júlí síðastliðinn og fer fram á
skrifstofum sýslumannsins á Austurlandi, sem hér segir:
Seyðisfjörður: Bjólfsgötu 7, frá kl. 09:00 til kl.15:00.
Egilsstaðir: Lyngási 15, frá og með 10. ágúst, frá kl. 09:00 til
kl.12:00 og frá kl.13:00 til kl.15:00.
Eskifjörður: Strandgötu 52, frá kl. 09:00 til kl.15:00.
Vopnafjörður: Lónabraut 2, skv. samkomulagi við kjörstjóra.
Á öðrum stöðum fer utankjörfundaratkvæðagreiðsla fram
sem hér segir:
Borgarfjörður: Hreppstofu, á opnunartíma og samkvæmt
samkomulagi við kjörstjóra.
Djúpivogur: Bakka 1, 765 Djúpavogi á opnunartíma og hefst
skv. nánari ákvörðun sveitarfélagsins.
Bókasafn Héraðsbúa: Egilsstöðum dagana 7. - 18. september
milli kl. 15:00 og 18:00 virka daga.

Kjósanda, sem ekki getur sótt kjörfund á kjördegi vegna
sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, er heimilt að greiða
atkvæði í heimahúsi nema hann eigi kost á að greiða atkvæði
á stofnun skv. 2. mgr. 58. gr. l. nr. 24/2000. Ósk um að greiða
atkvæði í heimahúsi skal vera skrifleg og studd vottorði
lögráða manns um hagi kjósandans og hafa borist hlutað–
eigandi kjörstjóra eigi síðar en kl.16:00 þann 15. september.
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á sjúkrastofnunum mun fara
fram í samráði við forstöðumenn þeirra þegar henta þykir og
verður ekki auglýst frekar, nema innan stofnananna.
Bent er á að um tvennar aðskildar kosningar er að ræða.
Annars vegar listakosningar til sveitarstjórnar í hinu
nýja sveitarfélagi og hins vegar persónukosningar til
heimastjórna í hverju og einu hinna sameinuðu sveitarfélaga.
Í heimastjórnarkosningunni ritar kjósandi fullt nafn og
heimilisfang þess sem hann kýs og merkir umslagið:
„Heimastjórnarkosning“.

