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Efni: Mál sem varða Borgarbyggð

Fjarskiptamál
Uppbygging ljósleiðara er grundvallarforsenda fyrir búsetu og atvinnu í nútímasamfélagi. Við 
fögnum því að þingmenn beiti sér fyrir landsátaki í uppbyggingu ljósleiðara. Borgarbyggð er 
mjög dreifbýlt og landstórt sveitarfélag, með fjölda lögbýla og mörg sumarhúsahverfi. Slakt 
samband háir atvinnustarfsemi bæði í ferðaþjónustu og landbúnaði. Í Borgarbyggð höfum við 
beitt okkur fyrir bættu 4G sambandi á erfiðum svæðum, þá hefur verið undirrituð 
viljayfirlýsing við Gagnaveitu Reykjavíkur um ljósleiðaravæðingu heimila í þéttbýli. Við 
erum að fara af stað með netkönnun í samstarfi við SSV um viðhorf íbúa í sveit til þátttöku í 
ljósleiðaravæðingu og undirbúa okkur undir að átaksverkefni í uppbyggingu ljósleiðara fari af 
stað. Við leggjum áherslu á mikilvægi þess að ríkið tryggi fjármagn í ljósleiðaraátak strax á 
næsta ári. Það er forsenda samstarfs sveitarfélags, ríkis og íbúa dreifbýlis um 
lj ósleiðaravæðingu.

Samgöngumál
Borgarbyggð er eitt víðfemasta sveitarfélag landsins. Uppbygging tengivega hefur ávallt verið 
forgangsmál í sveitunum og talin forsenda stækkun atvinnusvæða og bættra búsetuskilyrða. 
Tengivegir í Borgarbyggð eru samtals 263,4 km þar af örfáir með bundnu slitlagi. Við 
leggjum áherslu á að auknu fjármagni verði veitt í bundið slitlag á tengivegi. Með sameiningu 
skóla og hagræðingu eykst akstur með skólabörn. Íbúar í sveit sækja í vaxandi mæli vinnu frá 
heimili. Ferðamenn á einkabílum veigra sér að fara út á malarvegi auk þess sem rútubílstjórar 
forðast þessa vegi. Við fögnum enduruppbyggingu Uxahryggjavegar og leggjum áherslu á að 
í kjölfarið verði ráðist í lagningu bundins slitlags á sveitavegi innan héraðs. Lögð er áhersla á 
að gerð verði minni krafa til breiddar þannig að hægt verði að ráðast í átak í lagningu bundins 
slitlags á tengivegi.

Borgarbyggð og Húnaþing vestra hafa unnið sameiginlega að stefnumótun fyrir 
Arnarvatnsheiði og Tvídægru fyrir tilstylli styrks úr Vaxtarsamningi Norðurlands. Markmiðið 
með verkefninu var að undirbúa markvissa stefnumótun fyrir svæðið í samstarfi við 
hagsmunaaðila. Það er tillaga hópsins sem vann að verkefninu að sett verði brú yfir Helluvað í 
Norðlingafljóti og farið verði í vegbætur norðan við vaðið. Fljótið er mikill farartálmi fyrir þá 
sem vilja fara yfir heiðina. Við leggjum til að þetta verkefni verið sett á samgönguáætlun en 
fyrir liggur að allri undirbúningsvinnu, rannsóknarvinnu og þ.h. er lokið. Þarna er um mikið 
hagsmunamál að ræða fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu í uppsveitum Borgarbyggðar.

Í Borgarbyggð eru töluvert um vegi sem liggja utan vega sem skilgreindir eru í vegalögum en 
ætlaðir almenningi til frjálsrar umferðar. Með vísan í 25. gr vegalaga nr. 80/2007 hefur 
sveitarfélagið Borgarbyggð sótt um fjármagn til Vegagerðar ríkisins til viðhalds og 
samgöngubóta slíkra vega en það fjármagn er mjög takmarkað. Við leggjum áherslu á að 
auknu fjármagni verði veitt í viðhald styrkvega.



Alyktun frá samstarfsnefnd um málefni lögreglunnar á Vesturlandi
Samstarfsnefnd lögreglu og sveitarfélaga í umdæmi lögreglustjórans á Vesturlandi kom 
saman nýlega til fundar um sameiginleg hagsmunamál. Ályktun frá nefndinni hefur verið send 
þingmönnum þar sem skorað er á ríkisstjórn og Alþingi að auka fjárframlög til löggæslu á 
Vesturlandi til að fjölga megi lögreglumönnum við almenna löggæslu. Nefndin skorar 
jafnframt á Vegagerðina að endurskoða og samræma reglur og viðmið varðandi snjómokstur 
og hálkuvarnir. Farið er fram á að samráð verði haft við lögreglu og sveitarfélög á Vesturlandi 
við þá endurskoðun. Tekið er undir þessar ályktanir og þær áréttaðar, það er algert lykilatriði 
að tryggia fjármagn til löggæslu þannig að hún geti sinnt auknum verkefnum og þá er bent á 
mikilvægi þess að efla vetrarþjónustu vegagerðar til að tryggja umferðaröryggi á svæðinu.

Umferðaröryggismál
Mikil umferð er í gegnum Borgarnes og hafa íbúar í gegnum tíðina vakið athygli á slysahættu 
á Borgarbrautinni á móts við Leikskólann Klettaborg. Við höfum óskað eftir viðræðum við 
vegagerðina um umferðaröryggismál á þessu svæði og að skoðað verði með hvaða hætti er 
hægt að draga úr slysahættu. Þrjár leiðir hafa einkum verið nefndar, undirgöng, brú og 
gangbrautarljós. Við vekjum athygli á þessu máli en þegar liggur fyrir hvaða leið menn vilja 
fara þá þarf að tryggja fjármagn í framkvæmdir.

Háskólarnir
Við leggjum sem fyrr áherslu á stuðning ríkisins við Landbúnaðarháskóla Íslands, Háskólann 
á Bifröst og Snorrastofu.

Fyrir liggur minnisblað frá Háskólanum á Bifröst þar sem fram kemur að regla um greiðslur 
til háskólans m.v. nemendafjölda hafi verið tekin úr sambandi á þeim tíma þegar fjöldi 
nemenda var í algjöru lágmarki. Fjöldi nemenda við Háskólann á Bifröst hefur farið vaxandi 
og í ár er gert ráð fyrir 580 ársnemendum við skólann. Útreikningar skólans miðað við að 
samningur við ríkið um greiðslur standi gera ráð fyrir að greiðslur ársins 2016 verði 385 millj 
en samkvæmt fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir 325 millj. Það er mikilvægt að þingmenn 
fylgi þessu máli fast eftir, aðsókn í skólann fer vaxandi og lykill að vexti og viðgangi skólans 
er stöðugleiki í framlögum ríkisins til starfsins.

Háskólinn á Bifröst hefur áhuga á að taka við lögreglunámi sem nú stendur til að færa upp á 
háskólastig. Það færi vel á því að nú eftir staðsetningu nýs embættis lögreglustjóra í 
Borgarnesi að þá yrði lögreglunám á háskólastigi staðsett á Bifröst.

Varðandi Landbúnaðarháskóla Íslands þá verða nefnd hér sérstaklega tvö mál er varða önnur 
ráðuneyti en Mennta og menningarmálaráðuneytið og lögð er áhersla á að verði skoðuð auk 
aukins fjárhagslegs stuðning og uppbyggingar LbhÍ.

Nú í fyrsta sinn frá 2008 er í fjárlagafrumvarpi gert ráð fyrir verðbótum á fastaframlag 
Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins (ANR) til Landbúnaðarháskólans. Á þessum árum 
sem liðið hafa óverðbætt, hefur framlagið rýrnað sem svarar um 70 m.kr í núkrónum talið. 
Þessi liður hefur þannig rýrnað af sjálfu sér án þess að það hafi verið yfirlýst stefna alþingis 
um að draga skuli úr starfsemi LbhÍ umfram aðra háskóla. Því er eðlilegt að því sé beint til 
alþingis að árlegt framlag ANR verði leiðrétt miðað við verðbætt framlagið árið 2008.

LbhÍ hefur frá árinu 2007 séð um að afla gagna um landnotkun og breytingar á landnotkun í 
tengslum við loftslagssamning Sameinuðu Þjóðanna og staðið skil á þessum upplýsingum til
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Umhverfisstofnunar. Um að ræða rannsóknagrundvallaða ráðgjöf til stjórnvalda sem felur í 
sér rannsóknir, matsvinnu og úttektir sem endar í árlegri skýrslugerð sem kostað hefur LbhÍ 
16-22 m.kr. árlega frá 2007. Umhverfisráðuneytið sem ber ábyrgð á málaflokknum þarf 
fjárveitingu til að standa straum að þjónustusamningi við LbhÍ vegna þessa verkefnis. Að 
öðrum kosti verður LbhÍ að hætta verkefninu og stjórnvöld að leita annað eftir þjónustunni.

Varðandi Snorrastofu sérstaklega þá viljum við vekja athygli á því að Snorrastofa er með 36,2 
millj. kr. á fjárlögum 2016, en var með 39 millj. vegna 2015, en þar var um að ræða 
tímabundna fjárveitingu 2015 upp á 10 millj. vegna goðafræðiverkefnis og skulda. 
Raunveruleg fjárveiting var því 29 millj. árið 2015. Vegna 2016 kemur vísitöluhækkun upp á 
1,2 millj. og 6 millj. vegna fasteigna.

Frá árinu 2003 hefur Snorrastofa haft tekjur af Skólahúsinu og öðrum fasteignum, sem gert 
hafa að verkum að hægt hefur verið að reka Snorrastofu með sómasamlegum hætti. Um er að 
ræða leigutekjur af fasteignum ríkisins og sérstakt framlag vegna umsjónar á þessum 
fasteignum, sem hefur gert kleift að ráða starfsmann og sinna hirðu Snorragarðs. Þessar tekjur 
verða með núverandi fjárlögum alfarið teknar af Snorrastofu um leið og stofnunin neyðist til 
að greiða húsaleigu upp á 6-8 milljónir í húsnæði sem gefur 400 þús. tekjur á ári. E f þetta 
breytist ekki þarf að segja upp einum 2 til 3 starfsmönnum.

Unglingalandsmót UMFÍ
Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið í Borgarnesi um verslunarmannahelgi árið 2016. Við 
erum að undirbúa umsókn í landsmótssjóðs og skiptir miklu máli fyrir allan undirbúning og 
framkvæmd að við fáum góðan styrk til uppbyggingar fyrir landsmótið. Við munum sækja um 
styrk til mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

Brákarhlíð
Það er ljóst að aldurssamsetning íbúa er að breytast og í Borgarbyggð er meðalaldur hærri en 
á landsvísu. Við höfum lagt áherslu á góða þjónustu við aldraðra. Þörfin fyrir þjónustu er 
mikil og fer vaxandi. Við leggjum áherslu á að ná góðu samstarfi um fjölgun hvíldarrýma við 
hjúkrunar- og dvalarheimilið Brákarhlíð.

Tekjustofnar
Við höfum dregið fram hér nokkur mál sem við viljum eiga gott samstarf um. Ennfremur 
viljum við vekja athygli á mikilvægi þess að styrkja tekjustofna sveitarfélaga. Þá sem fyrr 
leggjum við áherslu á að flutningur opinberra starfa út á land verði liður í byggðastefnu 
stjórnvalda. Fyrir liggja gögn sem sýna að opinberum störfum hefur fækkað í Borgarbyggð og 
þarf að bregðast við þeirri þróun.

Uppbygging ferðamannastaða
Við leggjum áherslu á uppbyggingu ferðamannastaða og uppbyggingu ferðaþjónustu í 
héraðinu. Það skiptir okkur miklu máli að ríkið komið að þeirri uppbyggingu og eða að 
sveitarfélög fái aukna tekjustofna til að standa undir slíkum verkefnum. Vaxandi 
ferðamannafjöldi kallar á uppbyggingu á aðstöðu og bættar samgöngur til að tryggja bæði 
góða umgengni og öryggi ferðamanna. Við leggjum áherslu á að úthlutun úr 
framkvæmdasjóði ferðamannastaða verði ekki skilyrt við mótframlag frá sveitarfélögum.
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