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Efni -  áherslupunktar sveitarstjórnar L anganesbyggðar er varða fjárlagagerð  A lþ ingis 
2015.

Bréf þetta er ritað í tilefni af fjarfundi Langanesbyggðar með Fjárlaganefnd Alþingis miðvikudaginn 
21. október 2015.

Samgöngur
Samgöngur af öllum gerðum eru hluti af grunnþjónustu hins opinbera, skiptir þar engu hvort rætt 
er um flutningsleiðir fyrir fólk og vörur eða flutningsleiðir fyrir gögn og samskipti. Til 
grunnþjónustu og grunninnviða teljast vegakerfi, ljósleiðaranet, farsímanet, flug, raflínur og hafnir.

Góðar samgöngur og flutningsleiðir hverskonar eru forsenda nútíma atvinnulífs, mannlífs og 
samfélags.

Uppbygging grunnkerfis samgangna er alvöru byggðastefna. Byggðastefna hvar ríkið sér fyrir 
grunninnviðum og fólkið finnur sér hvert sinn farveg til að efla farsæld sína og samfélagsins.

Vegur milli Þórshafnar og Bakkafjarðar
Samgöngur milli Þórshafnar og Bakkafjarðar eru og hafa lengi verið óviðunandi, vegabætur á þeirri 
leið eru löngu tímabærar. Stuttir malarkaflar á milli malbikaðra kafla skapa mikla hættu á 
umferðarslysum. Vegkaflar þessir (sjáfsk j.1 .) hafa um áratuga skeið verið mjög slæmir og viðhaldi 
þeirra verulega ábótavant. Þórshöfn og Bakkafjörður eru eitt atvinnusvæði og því algjört lykilatriði 
að bæta vegasamband á milli þéttbýliskjarnanna. Einnig má færa góð rök fyrir því að vegabætur á 
þessari leið myndu gera svæðið frá Raufarhöfn að Vopnafirði að einu umsvifasvæði. Ástand 
vegarins stendur ferðaþjónustu fyrir þrifum því rútufyrirtæki veigra sér við að senda rútur sínar um 
þennan veg.

Vegurinn á milli Þórshafnar og Bakkafjarðar er stofnvegur samkvæmt vegalögum (nr. 80/2007). 
Stofnvegir eru hluti a f  grunnkerfi samgangna eins og það er skilgreint í samgönguáætlun. Til 
stofnvega teljast vegir sem tengja saman byggðir landsins og teljast því til grunninnviða 
sveitarfélaga, innviða sem ríkinu ber að sjá þegnum sínum fyrir.

Það er ákaflega m ik ilvæ gt að fjárlaganefnd áæ tli fé til fram kvæm da á þessari sam gönguæð 
m illi Þórshafnar og Bakkafjarðar á næ sta  ári.
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Úrbætur vegna takmarkana í flutningsgetu á raforku
Takmörkuð flutningsgeta raforku stendur framtíðaratvinnuuppbyggingu atvinnulífs á Þórshöfn 
fyrir þrifum. Núverandi atvinnustarfsemi fullnýtir nánast þá raforku sem flutt er til svæðisins auk 
þess sem dæmi eru um að hverfa hafi orðið frá hugmyndum að hagkvæmum og umhverfisvænum 
tækninýjungum vegna þessa takmarkandi þáttar.

N auðsyn legt er að þ egar verði ráðist í  að auka veru lega flu tn ingsgetu  á raforku inn á 
svæðið þann ig  að flu tn ingsgetan  sem  slík  standi ekki eð lilegri atvinnuþróun fyrir þrifum .

Gagnaflutningar
Mjög mikilvægt er að bæta ljósleiðaratengingar, bæði hvað varðar öryggi og flutningsgetu. Því kerfi 
sem dreifbýlið á svæðinu býr við í dag má líkja við þjóðvegakerfi án afleggjara og heimreiða. Það 
er bráðnauðsynlegt að taka til við tengingar frá stofnleiðara heim að bæjum og inn í hús. Góð 
gagnatenging er ein af forsendum atvinnulífs ásamt og með öðrum greiðum samgöngum að búa 
til marga möguleika á rekstri smáfyrirtækja. Þekkt er að í nútíma samfélagi þá er staðsetning ekki 
alltaf höfuðatriði ef góðar gagnatengingar eru til staðar.

Einnig þarf að bæta farsímakerfið, bæði sem gagnaflutningakerfi og samskiptakerfi.

L anganesbyggð  hvetur nefndarm enn til að setja fjárm agn í  betri og öruggari 
gagn aten g in gar á í  dreifðum  byggðum  og á jaðarsvæðum .

Áætlunarflug til Þórshafnar
Flugsamgöngur eru góðar í dag. Sveitarfélagið leggur mikla áherslu á að ríkið tryggi til langrar 
framtíðar flugsamgöngur til Þórshafnar. Flugsamgöngur hafa gríðarlega þýðingu fyrir íbúa og 
atvinnulíf í Langanesbyggð og mikilvægt er að tryggja flug til lengri tíma. Sama á við um eðlilegt 
viðhald og framþróun flugvalla á landsbyggðinni.

Ein af fjölmörgum mikilvægum rökum fyrir öflugu innanlandsflugi er sú ætlan ríkisins að því að 
þjappa allri hátækni sjúkraþjónustu á einn stað, þ.e. í Reykjavík. Sú staðreynd gerir reglulegt flug 
enn mikilvægara fyrir afskekkt sveitarfélög.

Það er skoðun og ósk sveitarfélagsins að rík isvaldið  og þar með fjárlaganefnd eyrnam erki 
fé til lengri tím a í  þetta verkefni og eyði þar með allri óvissu um  framtíð innan landsflugs 
til sm ærri þéttbýlisk jarna.

Ferðamannavegur út á Langanes
Vegurinn um Langanes frá Skoruvík út á Font (11 km.) var lagfærður fyrir nokkrum árum og þá 
talinn fólksbílafær. Viðhald á veginum er hins vegar stopult og því hefur honum farið verulega 
aftur og telst varla fær fyrir aðra en stóra og hærri bíla. Einnig hefur aukinn ferðamannastraumur 
allra síðustu sumur haft veruleg áhrif á veginn til hins verra. Þetta veldur því að ekki er hægt að 
nýta Langanesið og náttúruperlur þess að fullu sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn.

Ó skað er eftir sérstöku fram lagi til lag fæ rin ga á um ræddum  vegi og að vegflokkun vegarins 
frá Skoruvík út á Font verði breytt til sam ræ m is við veginn út í  Skálar (landsvegur) .
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Skólamál
Undanfarið hefur verið unnið að áætlunum varðandi byggingu leikskóla og að bættum húsakosti 
grunnskólans. Hugmyndin sem nú er uppi er að tengja leikskólabygginguna grunnskólanum. 
Sveitarfélagið telur að með því náist bæði fagleg og fjárhagsleg samlegðaráhrif. Ef mögulegt reynist 
að ráðast í umrædda framkvæmd þá væri í raun verið að byggja skólamiðstöð sem gæti orðið 
samfélaginu til mikils framdráttar.

Það er hins vegar mikið umhugsunarefni hvernig lítið og afskekkt sveitarfélag eins og 
Langanesbyggð eigi að geta ráðið við nýbyggingu af þeirri stærðargráðu sem nútímakröfur og 
reglugerðir gera ráð fyrir án aðkomu ríkisins.

Ríkið setur reglur um skólahald, fjölda fermetra á nemanda, aðstöðu starfsfólks og svo framvegis 
og ekkert nema gott um það að segja. En það er aftur sveitarfélagið sem situr uppi með 
framkvæmdakostnaðinn af regluverkinu sem ekki ásættanlegt. Nefndarmenn ættu að velta því fyrir 
sér af fullri alvöru hvort hægt væri að forma beina aðkomu ríkis (t.d. Jöfnunarsjóðs) að svona 
stórframkvæmdum, mælt á mælikvarða lítils sveitarfélags.

L anganesbyggð  óskar hér með eftir því að fjárlaganefnd beiti sér því fyrir sér fyrir því að 
forma beina aðkom u rík is in s að fjárm ögnum  skó lab ygg inga í  sm ærri sveitarfélögum .

Heilbrigðisþjónusta
Búið er að sameina heilbrigðisstofnanir á Norðurlandi. Langanesbyggð fagnar aðgerðum sem 
stuðla að hagræðingu í ríkisrekstri. Hinsvegar ber að leggja áherslu á að heilbrigðisþjónusta í 
afskekktum jaðarbyggðalögum hefur átt mikið undir högg að sækja m.a. í Langanesbyggð. 
Sveitarfélagið hefur haft áhyggjur af þróun heilbrigðisþjónustu í byggðarlaginu í langan tíma.

Grunnforsenda þess að sveitarfélagið geti haldið áfram nauðsynlegri þjónustu Nausts 
dvalarheimilis aldraðra á Þórshöfn er að heimilið komist inn á föst fjárlög. Rekstur dvalar- og 
hjúkrunarheimilisins hefur verið mjög sveiflukenndur undanfarin ár af orsökum sem snúa ekki að 
sveitarfélaginu. Þegar verst lætur hefur heimilið verið rekið með umtalsverðu tapi sem hefur haft 
afgerandi áhrif á heildarrekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins.

Það getur ekki talist eðlilegt né sanngjarnt fyrirkomulag að sveitarfélag sem telur ríflega 500 íbúa 
beri alla rekstrarábyrgð og áhættu af stofnun eins og hjúkrunarheimili fyrir aldrað fólk.

M ik ilvæ gt er að árvissri óvissu varðandi fjárveitingar og rekstrarum hverfi verði eytt. A llt 
með það að leiðarljósi að skýr langtím asýn  fáist bæði hvað varðar þjónustu í  heim abyggð 
og e inn ig  aðgeng i að þjónustu sem  ekk i er h æ gt að hafa í  sveitarfélaginu .

Tekjustofnar sveitarfélaga
Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar í atvinnulífi landsmanna með tilkomu 
hagræðingar í sjávarútvegi og nýrra atvinnutækifæra í ferðaþjónustu. Ein afleiða þessarar þróunar 
er breyting á tekjuflæði sveitarfélaga bæði vegna fækkunar í sjómannastétt og aukinnar 
árstíðarbundinnar atvinnu í ferðaþjónustu. Einnig hefur á undanförnum áratug fjölgað þeim er lifa 
á umsýslu fjármuna og hafa að megninu til tekjur sínar í formi fjármagnstekna.

Afleiðing þessarar þróunar er að núverandi skattstofnar sveitarfélaga standa ekki undir lögboðnum 
verkefnum, grunnþjónustu og auknum verkefnum vegna t.d. ferðamannastraums. Við þessu þarf
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að bregðast með beinum framlögum ríkisins vegna uppbyggingar innviða og breytingum á 
tekjustofnum.

Langanesbyggð  leggu r á það ríka áherslu  að A lþ ingi tak i nú þ egar til við að finna le ið ir að 
því m ark i að trygg ja  sveitarfélögum  n æ g jan legar tekjur til að standa undir lögbundnum  
hlutverkum , grunnþjónustu og nauðsyn legri uppb ygg ingu  innviða vegna breyttra 
atvinnuhátta og þróunar.

Atvinnuástand á Bakkafirði
Að lokum vill Sveitarstjórn Langanesbyggðar óska stuðnings þingmanna í fjárlaganefnd 
varðandi mjög erfitt atvinnuástand á Bakkafirði. Stærsta fiskvinnslufyrirtækið hefur 
fyrir stuttu sagt upp öllu sínu starfsfólki og ekki er útlit fyrir annað en stór hluti þess 
fólks sé að missa lífsviðurværi sitt. Ástæða hinnar erfiðu stöðu eru litlar aflaheimildir í 
byggðarlaginu.

Þess er óskað að þingmenn leggist á árar með sveitarfélaginu hvað það varðar  
að auka og festa í sessi úthlutun sértæks byggðakvóta á Bakkafirði.

Lokaorð
Ítrekað skal að ríkisvaldinu ber skylda til að sjá dreifðum byggðum fyrir innviðum og 
grunnþjónustu þeirri er hér að ofan eru nefnd. Ef það er gert þá munu íbúarnir og fyrirtækin finna 
sér leiðir til að efla samfélagið og auka fjölbreytni þess.

Það er von sveitarfélagsins að nefndarmenn fjárlaganefndar sjái sér fært að leggja okkur hér í 
Langanesbyggð lið í þeim verkefnum sem fyrir okkur liggja. Verkefnum sem hvað mest felast í 
uppbyggingu innviða og grunnþjónustu sem ekki bara allir þegnar landsins eiga rétt á heldur er 
forsenda uppbyggingar og sjálfbærs samfélags.

Samfélags þar sem hver og einn íbúi nýtir tækifærin á eigin ábyrgð og með eigin hugviti, samfélagi 
þar sem atvinnulífið er fjölbreytt og mannlíf blómstrar.

Virðingarfyllst 
f.h. Langanesbyggðar

Sveitarstjóri.
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Fylgiskjal 1.

Vegur á milli Bakkafjarðar og Þórshafnar

Hér að neðan eru á korti sýndir þeir malarkaflar sem um ræðir á leiðinni milli Þórshafnar og 
Bakkafjarðar.

Umræddur vegur tengir saman þá tvo byggðarkjarna hvar uppistaðan af íbúum Langanesbyggðar 
býr og liggur um dreifbýli sveitarinnar við Bakkaflóa.
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