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Fjórðungssamband Vestfírðinga (FV) lýsir ánægju með að frumvarp þessa e&is er nú kom.nn fram. Mál þetta hefur um árabil verið dtt af „ a
á^eirra^toSívæ Lm ^M ðTV  Uski,yrða og samkePPmsstöðu atvinnulíisPeina stcutssvæðum. Það hefur aður venð á dagskrá Alþingis og stjórnvalda en ekki
nað fram að ganga. FV væntir þess að málið nái nú fram. ekki síst í ljósi þcss hér er 
rw rínoiV iM efl^Verkf nun' sem rikissticmsamþykkti á fundi sínum á Ísalírði þann
stofnaðín l á m r t t l  «“ 88 ° 8 alvlnnu,ífs á v «>fi8r6um. f framhaidmu varstolnað nl samraðsvettvangs sveitarstjoma á Veslfiörðum og ráðuneyta sem vann úr
t llogum nkisstjornar. Frumvarpið er því ákveðin afi-akstur þeirrar vinnu og vinnu

FrumvarPÍð ,er eirniig ákvcðin viðurkenning á 
verið nauðsynfega^1 ^  ^  *** cinsleit og sértækar aðgerðir geta

með|:)essari .átótta'ák^ðin gruncivaiiar atriði og leggja til ákveðnarbreytmgar a lagagreinum frumvarpsins. Grundvaliarþáttur þessa máiserað almenn 
hagræðmg, flutmngskerfí landsins og breytingar á flutningsþörf í s t ó r f l u t l g r  
kcrti veruiega samkeppmsskilyrði Vestfjarða og annarra svæða sem liggja fiarri 

utnuttiingshofn og þjóðvegi 1. FV í samstarfí sveitarfélög á VestIjðrðumó<T
- T í  Í agVeí 5arða(Atvest)llafaÞvílag‘ áhersluáaðjafna "  eppmsskilyrðí svæðisms i kjöífar þessara breytingaá flutningakerfmu á landinu.

^^^"ttigsþjómisíaii sem vestfirskir framleiðendur nota er í Rcykjavík og skintir bví
að ú t i lZ f  ly^ f ainleiðendurnahvernig verðmyndun erháttað í innanlandsilutningi utHutnmgshöfmnm. Það sama á við þá framlciðslu sem fer til neyslu á 
megmmörkuðum mnanlands, cn þeir niíirkaðir eru fyrst og fremst á 
o uðborga^æðinu og nagrenni. Fákeppni á flutningamörkuðum og vcrðhækkanir á 
utnmgum er ognun við viðkvæmt atvinnulíf svæðisins og á því þarf að taka Máliðsrga Þau,Tði Þar sem °ariægð er hvað mest« ðgfra þjoðveg, (hrmgyegi). Þetta er vandamál sem ekki bara vestfirsk fyrirtæki standa 

finm u fynr heldm fles. ÖH fiamleiðslufyrirtæki sem staðsett ern fiarri meg“ affl
v L ð  U l" n'ngshoínum- Ves|firðir er svæði þar sem viðvarandi fólksílótfi hefur tið a undanfimmm aratugum auk þess sem samdráttur hefur verið i atvinnnlifi 
svæðisuis. Til þess að bregðast við þessari stöðu Vestijarða er brýnt að aðgerðir eins 
s S h L  flutnmgsjöfhun verði að veruleika til þess að jafha samkeppnisharfhi
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Það kerfi sem verið er að leggja til með frumvarpinu yrði mikilvægt skref í að jafna 
samkeppnisskilyrði fyrirtækja á landsbyggðinni og má ekki vera afmarkað átak, né 
tilraun sem endar eftir tvö ár, heldur að vera hluti af varanlegri stefnu um að styrkja 
atvinnulíf og byggð á landsbyggðinni og sérstaklega á viðkvæmum jaðarbyggðum. 
Hrun slíkra byggða getur haft meiri þjóðhagslegan kostnað í för með sér en 
fjármögnun sértækra aðgerða til þess að viðhalda og efla þær með að markmiði að 
gera þau samkeppnishæf.
Þær lagagreinar í frumvarpinu sem FV telur að þurfi að taka til skoðunar eru sem hér 
segir;
2. grein. Gildissvið
Á svæðum eins og Vestfjörðum hefur viðvarandi fólksfækkun haft áhrif á verslun og 
þjónustu og þar af leiðandi þjónustustig svæðisins. Minnkandi þjónustustig hefur 
neikvæð áJirif á val á búsetu og magnar því vanda svæðisins. Það er því mikilvægt að 
fhimvarpið nái einnig yfír flutninga fyrir verslun og þjónustu.
3. grein. Skilgreiningar
í þessari grein og skilgreiningum innan hennar er flallað um flutningsjöfnunarstyrk og 
þar mætti bæta við orðalagið að styrkurinn sé vegna hærri flutningsgjalda á innlendum 
flutningi og þarf þá ekki að tiigreina sérstaklega að styrkurinn sé ekki veittur til 
útflutnings. Einnig má ekki útiloka að það eigi sér stað fíutningur innan skilgreindra 
styrksvæða t.d. Akureyri -  Reyðarfjörður (útflutningshöfn). Það mætti bæta við í 
skilgreininguna til að taka af allan vafa (tillaga að viðbót er skáletruð):
Flutningsiöfnunarstvrkur: Stvrkur sem veittur er framleiðendum sem greiða hærri 
kostnað við flutning imumlands á vöru til sín eða frá sér en aðrir og staðsettir eru 
fjarri innanlandsmarkaði eða útflutningshöfn.
4. grein styrksvæði og 6. grein, útreikningur flutningsjöfnunarstyrkja
í þessum greinum er fjallað um styrksvæðin og útreikninga flutningsjöfnunarstyrkja.
14. grein eru sveitarfélögin á Vestfjörðum skiigreind sérstaklega sem svæði tvö og þar 
af leiðandi geta sum þeirra átt möguleika á 20% endurgreiðslu á flutningskostnaði.
En í 6. greín er ijaliað frekar um útreikningana á bak við flutningsjöfnunína, þar er 
tekið fram að til þess að fá 20% endurgreiðslu verði vegalengd flutnings að vera 
lengri en 390 km. í tilfellum Reykhólahrepps og Strandabyggðar eru vegalengdimar 
styttri en 390 km og í rauninni styttra en 245 km og þarf leiðandi eiga þessi 
sveitarfélög ekki rétt á endurgreiðslu samkvæmt frumvarpinu. Þetta er óásættanlegt ef 
tekið er mið af fólksflótta og atvinnulífsþróun á Vestfjörðum, þá er ekki síður 
mikilvægt að sveitarfélögin Strandabyggð og Reykhólar fái hámarksjöfnun enda hafa 
þau svæði verið í lengri tíma í samdrætti hvað atvinnulíf og mannfjölda varðar. Til að 
jafna stöðu allra sveitarfélaga á Vestfjörðum mætti bæta við í 4. grein (tillaga að 
viðbót er skáletruð):
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Styrksvæðin skiptast í tvö svæði: Sveitarfélögin Ámeshreppur, 
Bolungarvíkurkaupstaður, Bæjarhreppur1, ísafjarðarbær, Kaldrananeslireppur, 
Reykhólahreppur, Strandabyggð, Súðavíkurhreppur, Tálknaíj arðarhreppur og 
Vesturbyggð, eins og þau eru skilgreind 1. janúar 2012, tilheyra svæði 2, og fái 
hámarksendurgreiðslu án íillits til vegalengda frá útflutningshöfn .
FV og Atvest hefur gert úttekt á raunflutningskostnaði nokkurra sambæriiegra 
framieiðslufyrirtækja á svæðinu. Kemur þar í ljós að innan svæðisins er verulegur 
hlutfallslegur munur á raunkostnaði á flutningi á hvert kg afurða, þannig getur 
raunkostnaðurinn verið frá um 6 kr/kg upp í 22 kr/kg. Ljóst er að þau 
endurgreiðsluhlutföll sem tilgreind eru í frumvarpinu ná ekki að jafna 
samkeppnisskilyrðin innan svæðisins, sem telja verður æskiiegt markmið fyrir 
svæðið. Endurgreiðslulilutföll ganga heldur ekki nægilega langt í að jafha skilyrðin 
við önnui* svæði sem keppa við framleiðslugreinar svæðisins. Endurgreiðsluhlutfallið 
er því að mati FV og Atvest of lágt og þyrfti að endurskoðast til þess að ná betri 
árangri í að jafha samkeppnisskilyrðin fyrir atvinnulíf svæðisins.
Ofangreindar athugasemdir við 4. og 6. grein frumvarpsins eru þær sem brýnast er að 
verði brugðist við og sérstaklega það sem snýr að því að skilgreina Öll sveitarfélög á 
Vestjgörðum með þeim hætti að þau geti fengið öll að njóta hámarksendurgreiðslu, 
enda var það markmið ríkisstjómarfundarins þann 5. Apríl 2011 að efla byggð- og 
atvinnulíf á öllum Vestflörðum.
f.h. Fj órðungssambands Vestfkðinga

alsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri

1 Bæjarhreppur og Húnaþing Vestra sameínast þann 1. janúar 2012 í sveitarfélagið Húnaþing 
Vestra}samkvæmt tillögu um sameiningu þessara sveitarfélaga sem samþykkt var í kosningu þann 3. 
desember2011.
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