
Minnisblað til fjárlaganefndar vegna fjárlagafrumvarps 2016

1. Samgöngur
Sveitarstjórn Dalabyggðar leggur til að umtalsverður hluti aukinna tekna ríkisins vegna 
fjölgunar ferðamanna verði lagður til uppbyggingar og viðhalds vega. Sveitarstjórn krefst 
þess að stofnvegir og helstu ferðamannavegir á láglendi verði lagðir bundnu slitlagi á undan 
heiðum og fjallvegum sem eru kannski önnur eða þriðja leið milli staða.

2. Fjarskipti -  Ijósleiðari
Sveitarstjórn Dalabyggðar leggur til að ríkissjóður leggi allt að 1 milljarð króna á árinu 2016 í 
Landsátak í Ijósleiðaravæðingu landsbyggðarinnar í samræmi við skýrslu starfshóps 
innaríkisráðherra.

3. Rekstur Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns
Málefni aldraðra eru í verkahring ríkisins. Daggjöld til Silfurtúns nægja ekki fyrir 
rekstarkostnaði.
Sveitarstjórn Dalabyggðar leggur til að daggjöld hækki um 12-15% og að sérstakt framlag til 
minnstu heimilina verði hækkað verulega til að tryggja rekstrarhæfi heimilisins. Þá óskar 
sveitarstjórn eftir að heimilið fái sér fjárlagalykil til að fjárhagsáætlunargerð sveitarfélgsins 
verði markvissari. Óskað verður eftir sérstöku framlagi af fjáraukalögum ársins.

4. Hafnarframkvæmdir -  Skarðsstöð
Sveitarstjórn Dalabyggðar leggur til að framlög til hafnarframkvæmda verði aukin 
umtalsvert þannig að ríkið geti staðið við sinn hluta af nauðsynlegum 
viðhaldsframkvæmdum. Dalabyggð sækir um framlög til viðhalds í Skarðsstöð, grjótvarnar 
og dýpkunar þar sem kostnaðarhlutdeild ríkisins gæti verið um 8 milljónir króna.

5. Húsnæðismál
Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur til þess að átak verði gert í húsnæðismálum til að 
auðvelda uppbyggingu um land allt. Lækkið stýrivextina! Verðtrygginguna burt!

6. Embætti lögreglustjórans á Vesturlandi
Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur til þess að nýju embætti lögreglustjóra verði tryggt 
fjármagn til þess að embættið geti staðið við loforð ríkisvaldsins um styrkingu löggæslu.

7. Íbúafækkun -  Brothætt byggð
Á tímabilinu 1998 -  2015 hefur íbúum Dalabyggðar fækkað um 153 eða 9-10 á ári að 
meðaltali. Hlutfallslega er fækkunin svipuð og á Vestfjörðum.
Sveitarstjórn Dalabyggðar leggur til að fjármagn til Byggðastofnunar vegna verkefnisins 
„Brothættar byggðir" verði aukið þannig að hægt sé að taka inn Dalabyggð og 
nágrannasveitarfélög á Vestfjörðum.
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8. Sauðfjárveikivarnargirðingar
Sveitarstjórn Dalabyggðar leggur til að fjármagn til viðhalds sauðfjárveikivarnagirðinga 
verði markað sérstaklega á fjárlögum og það verði aukið þannig að Matvælastofnun geti 
sinnt lögbundnum skyldum sínum.

9. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
Sveitarstjórn Dalabyggðar leggur áherslu á að horfið verði frá kröfum um mótframlag til að 
auðvelda sveitarfélögum þátttöku í verkefninu.

Samgöngur
Stofnvegir í Dalabyggð eru um 130 km og þar af eru aðeins um 70 km með bundnu slitlagi eða rétt 
rúm 50%.

Tengivegir eru um 170 km og þar af eru aðeins um 10 km með bundnu slitlagi eða um 6%. 

Héraðsvegir eru um 90 km og eru malarvegir.

Augljóst er að íbúar Dalabyggðar hafa borið skarðan hlut frá borði og að áhersla ráðamanna 
samgöngumála hefur verið á öðrum svæðum. Þetta er óþolandi og það er krafa sveitarstjórnar að 
stofn- og helstu tengivegir í Dalabyggð verði lagðir bundnu slitlagi á allra næstu árum.

Dalabyggð er dreifbýlt sveitarfélag og átta skólabíla þarf til að koma skólabörnum til skóla. 
Daglegur akstur skólabíla er um 970 km og þar af um 460 á malarvegi eða um 48%. Á einu skólaári 
aka því skólabílar í Dalabyggð um 80.000 km á malarvegum og er einn bíll með fjórðung þessa 
aksturs.

Í Ólafsdal vinnur Minjavernd að endurbyggingu fyrsta bændaskólans á Íslandi skv. samkomulagi við 
fjármálaráðuneytið sem undirritað var í sumar. Gera má ráð fyrir umtalsverðri fjölgun ferðamanna 
þangað á næstu misserum. Vegurinn er í óviðundandi ástandi og þarfnast umtalsverðra 
endurbóta.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2014-2018:

„Byggðarráð Dalabyggðar hvetur til þess að stórátak verði gert í uppbyggingu tengivega í næstu 
vegaáætlun enda liggur fyrir að með óbreyttu verklagi líða áratugir þar til vegir á Íslandi verða 
sambærilegir við vegi í öðrum vestrænum ríkjum. Góðar vegasamgöngur og gott netsamband er 
forsenda áframhaldandi byggðar um landið og núverandi ástand er hvorki bjóðandi íbúum eða 
ferðamönnum.

Þegar horft er til heildarfjárveitinga uppbyggingar stofn- og tengivega á Vestursvæði 
Vegagerðarinar má sjá að rúmlega 90% fer til vega á Vestfjörðum, en aðeins tæp 10% á 
Vesturland. Byggðarráð Dalabyggðar tekur undir mikilvægi þess að farið verði í nauðsynlega 
uppbyggingu á Vestfjörðum, en bendir jafnframt á að uppbygging stofn- og tengivega um 
Dalabyggð hefur setið eftir um langa hríð.

Vegir um Skógarströnd, Laxárdal og Laxárdalsheiði tengja saman Vestur- og Norðurland og er 
Skógarstrandarvegur hluti af stofnvegakerfi landsins. Með auknum fjölda ferðamanna hefur 
umferð um vegina aukist og því orðið enn mikilvægara en áður að leggja þá bundnu slitlagi. Þá 
má benda á að vegir um Laxárdalsheiði og Laxárdal geta ásamt Skógarstrandarvegi og Heydal
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verið mikilvæg varaleið fyrir Holtavörðuheiði en nýtast ekki sem skyldi vega dapurs ástands 
veganna.

Brýnt er að bæta vegi fram Haukadal og um Fells- og Skarðsströnd. Haukadalsvegur var kominn á 
áætlun fyrir hrun en virðist nú öllum gleymdur.

Í Dalabyggð er þrjár einbreiðar brýr á vegi 60, Vestfjarðarvegi. Þessar brýr eru slysagildrur og því 
afar brýnt að breikka þær."

Á hinum stofnveginum, Skógarstrandarvegi eru einbreiðu brýrnar nánast óteljandi.

Vetrarþjónusta:

Flogið hefur fyrir að Vegagerðin þurfi að draga úr vetrarþjónustu á komandi vetri vegna þess að 
síðast vetur var kostnaðarsamur og málaflokkurinn í skuld við ríkissjóð.

Þetta gengur ekki, tryggja verður Vegagerðinni nægt fjármagn árlega til að stofnunin geti sinnt 
vetrarþjónustu í samræmi við fyrirfram ákveðið þjónustustig.

Fjarskipti - Ljósleiðari
Fjarskipti um Dalabyggð eru víða í ólagi. Þetta gildir jafnt farsímasamband, gagnaflutninga, 
útvarps- og sjónvarpssendingar. Vegna vandræða Snæfellinga á fyrra ári verður lagður ljósleiðari 
um Skógarströnd nú í haust til að hringtengja Snæfellsnes. Þetta gerir íbúum á svæðinu sem búa 
nærri ljósleiðaranum mögulegt að tengjast ljósleiðara, á eigin kostnað og með styrk Dalabyggðar.

Mikilvægt er að Landsátak í ljósleiðaravæðingu landsbyggðarinnar hefjist strax á næsta ári og 
framlag til verkefnisins verði í samræmi við tillögu starfshóps innanríkisráðherra.

Embætti lögreglustjórans á Vesturlandi
Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur til þess að nýju embætti lögreglustjóra verði tryggt fjármagn til þess að 
embættið geti staðið við loforð ríkisvaldsins um styrkingu löggæslu. Samstarfsnefnd lögreglu og 
sveitarfélaga í umdæmi lögreglustjórans á Vesturlandi kom saman mánudaginn 14. september sl. og sendi 
frá sér m.a. neðangreindar ályktanir:

• Samstarfsnefnd lögreglustjóra og sveitarstjóra lýsir miklum vonbrigðum með framlög til 
löggæslu á Vesturlandi í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar.

• Embættinu sem tók til starfa um síðustu áramót var gert að hefja rekstur með neikvæða 
eiginfjárstöðu upp á rúmar 16,2 millj. kr. Miðað við gefnar forsendur í fjárlagafrumvarpi er 
fyrirsjáanlegt að starfsmönnum lögreglunnar á Vesturlandi fækkar á árinu 2016.

• Lögreglustjóri telur brýnt að efla útkalls- og viðbragðsþjónustu í umdæminu og þá sérstaklega í 
Dalasýslu og á Snæfellsnesi.

• Samstarfsnefnd lögreglustjóra og sveitarstjóra á Vesturlandi skorar á ríkisstjórn og Alþingi að 
auka fjárframlög til löggæslu á Vesturlandi til að fjölga megi lögreglumönnum við almenna 
löggæslu.
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Dvalar- og hjúkrunarheimilið er þungbært í rekstri Dalabyggðar

Á myndinni til hliðar má sjá 
tekjur og gjöld Dvalar- og 
hjúkrunarheimilisins Silfurtúns á 
árunum 2008  -  2015, á verðlagi 
ársins 2015.
Launakostnaður hefur hækkað um 
15% á árinu 2015 meðan tekjur 
virðast lítið hækka á milli ára. Á 
árinu barst aukaframlag til minnstu 
öldrunarstofnananna og komi 3,4 
millj. kr. í hlut Silfurtúns. Þetta er 
góð viðbót en nægir þó ekki.

Málefni aldraðra eru í verkahring ríkisins -  skilum verkefninu!
Hallarekstur Silfurtúns á liðnum árum skýrir 30% af skuldum Dalabyggðar. Uppsöfuð skuld heimilisins við 
sveitarsjóð er nær 150 millj. kr. meðan sveitarsjóður skuldar tæpar 500 millj. kr.

Ríkissjóður verður að bæta sveitarfélaginu þetta, byrja á fjáraukalögum 2015 og rétta svo af daggjöldin 
þannig að reksturinn standi undir sér.
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Hafnarframkvæmdir - Skarðsstöð
Siglingasvið Vegagerðarinnar hefur gert ástandskönnun og 
kostnaðaráætlun vegna viðhaldsframkvæmda og -  
dýpkunar.

Áætlaður kostnaður:
Grjótvörn 7,5 millj. kr.
Dýpkun 3,0 millj. kr.
Áætlaður hlutur ríkisins 8 millj. kr.

Mjög var dregið úr framlögum til hafna eftir 
efnahagshrunið og lítið hefur verið bætt í sjóðina 
síðan. Nú er mál að bæta úr áður en óbætanleg tjón 
verða á mannvirkjum.

Mannfjöldaþróun: Dalabyggð = Vestfirðir
Á myndinni til hliðar sést hlutfallsleg 
breyting á íbúafjölda 1998-2015 (17 ár).
Samsvörun er milli Dalabyggðar og 
Vestfjarða hvað varðar fækkun íbúa.
Aðrir hlutar Vesturlands eru nær 
landsmeðaltali.

Íbúum hefur fækkað að 
meðaltali um 9 -  10 íbúa á ári

2015:
Íbúar alls 680
Í Búðardal 274
Meðalaldur 41,8 ár

1998:
Íbúar alls 833
Í Búðardal 254
Meðalaldur 38,3 ár

Það fækkar í dreifbýli en fjölgar lítillega 
í Búðardal
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