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Málefni sem sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps leggur fyrir 
fjárlaganefnd í október 2015

1. Sundabúð - legudeild
Þann 1. janúar 2013 tók Vopnafjarðarhreppur yfir rekstur og þjónustu 
hjúkrunarheimilisins Sundabúðar á Vopnafirði. Samningurinn gildir til 31. 
desember 2015. Með yfirtöku á Sundabúð sköpuðust tækifæri fyrir 
sveitarfélagið að skipuleggja heildstæða öldrunarþjónustu með samnýtingu 
starfsmanna í félagshjálp og heimahjúkrun, auk samnýtingu starfskrafta í 
viðhaldsmálum innan sveitarfélagsins. Sá tími sem sveitarfélagið hefur farið 
með stjómun Sundabúðar hefur nýst vel, breytingar hafa verið gerðar á 
skipulagi öldmnarþjónustu sem gefið hafa góða raun.
Um 18.5 milljón króna halli varð af rekstrinum fyrir árið 2014 og ljóst er 
að daggjöld vegna ársins árið 2015 standa ekki undir daglegum rekstri. 
Meginhluti hallans kemur til út af launabreytingum m.a. vegna jafnlaunaátaks 
sem Ríkisstjóm Islands samþykkti árið 2013 að farið verði í. Þá má rekja 
hallann að hluta til vegna samsetningu heimilismeðlima.

2. Áætlunarflug til Vopnafjarðar - Almenningssamgöngur
Einn mikilvægasti þáttur í eflingu byggðar era góðar samgöngur. Unnið hefur 
verið að því frá 1. janúar 2012 að skipuleggja almenningssamgöngur sem 
tengja byggðir saman vítt og breitt um landsbyggðina. Vegna fjarlægðar 
þéttbýlisins á Vopnafirði við þjóðveg nr 1 hefur SSA ekki haft fjármuni til að 
standa undir tengingu milli kauptúnsins og þjóðvegar nr. 1 á 
Möðradalsöræfum.
Það er því enn mikilvægara að Fjárlaganefnd Alþingis tryggi rekstrarstyrk til 
að hægt sé að halda uppi áætlunarflugi milli Akureyrar og Vopnafjarðar með 
tengingu við Þórshöfn.

3. Vegagerð í Vopnafiarðarhreppi og Norðausturvegur
Sveitarstjóm Vopnafjarðarhrepps leggur áherslu á að veitt verði fjármagn á 
fjárlögum fyrir árið 2016:
Norðausturvegur: Vegurinn milli Vopnafjarðar og Þórshafnar er á köflum 
óuppbyggður og án slitlags. Norðausturvegur er mikilvæg tengingin milli 
byggða á svæðinu.
Héraðsveeir: Vopnafjarðarhreppur er víðfemt sveitarfélag. Innan þess er 
fjölbreytt starfsemi s.s. landbúnaður, loðdýrarækt, ferðaþjónusta og stangveiði. 
Til þess að starfsemi geti vaxið og dafnað era góðir vegir einn af
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grunnþáttunum. Sveitarstjóm Vopnaíjarðarhrepps leggur mikla áherslu á að 
fjármagni verði veitt til héraðsvega í sveitarfélaginu.
Landveeir : Sveitarstjóm Vopnaijarðarhrepps telur brýnt að lagfæra veginn 
firá vaði á Selá upp að Aðalbóli að austara símahúsinu. Austara símahúsið er 
gert upp af Minjavemd og er notað af ferðafólki. A síðasta ári var lagt 
ákveðið íjármagn af hálfu Vegagerðarinnar til endurbóta á veginum. Þær 
endurbætur vom til mikilla bóta. Halda þarf áfram með endurbætur á veginum 
og gera þannig aðgengi að þessum svæðum betra og koma í veg fyrir 
utanvegaakstur og gróðurskemmdir.

4. Nettengingar í béttbyli og dreifbýli
Þáttur í eflingu byggðar er m.a. góðar nettengingar. Krafa einstaklinga og 
fyrirtækja þegar valkostir um búsetu em metnir em m.a. gæði nettenginga á 
svæðinu. Sveitarstjóm Vopnafjarðarhrepps leggur mikla áherslu á að 
ríkisvaldið tryggi íbúum sveitarfélagsins hvort sem þeir búa í þéttbýli eða 
dreifbýli háhraðatengingu sem standast nútímakröfúr.

5. Framlag til mennta-menningar- og fræðaseturs, Kaupvangi Vopnafirði
Þann 1. janúar 2014 var undirritaður samningur milli Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins og Vopnafjarðarhrepps um „Fræða- og 
þekkingarsetur í Kaupvangi, Vopnafirði“. Samningurinn gildir til 31. 
desember 2016. Mennta- og menningarmálaráðuneytið annast samskipti aðila 
vegna samningsins við íjármálaráðuneytið og Alþingi. Samningurinn er 
sveitarfélaginu mjög mikilvægur. Markmið samningsins er :

• efla framhaldsfræðslu, námskeiðshald og símenntun auk þess að bjóða upp 
á aðstöðu til íjamáms.

• skapa aðstöðu fyrir ffamhalds- og háskólanema og aðstoða 
rannsóknanema og vísindamenn við að koma á tengslum og útvega 
aðstöðu.

• styðja við rannsókna- og þróunarstarf með áherslu á menningu og 
ferðaþjónustu.

• stuðla að auknu samstarfi og samþættingu menntunar, rannsókna og 
fræðastarfs.

• styðja við starfsemi menningar- og ferðaþjónustu almennt í 
sveitarfélaginu..

• styðja við svokallaða Múlastofú , sem rekin er á Vopnafirði.

Mikilvægt er að fjárlaganefnd tryggi ráðuneytinu íjármagn vegna samningsins.

6. Minjasafnið að Bustarfelli, rekstrarstyrkur
Bærinn Bustarfell er í eigu Þjóðminjasafnsins, en sérstakt félag í eigu 
heimamanna sér um varðveislu muna og sýningu þeirra. I samþykktum 
félagsins segir að tilgangur þess sé að varðveita muni minjasafnsins, koma 
þeim á ff amfæri, sýna og útskýra notagildi þeirra og starfshætti tengda þeim. 
Bærinn sjálfur er einn af reisulegri torf bæjum landsins og sýnir vel sögu 
búhátta ffá eldri tíð. Sama ættin hefur búið að Bustarfelli ffá því 1532.

Vopnafjarðarhreppur 2015



Rekstur safnsins er þungur og krefst aukins rekstrarffamlags úr Safnasjóði. Því 
er mikilvægt að tryggja Safnasjóði ffekara fjármagn þannig að sjóðurinn geti 
veitt meira fé til safna eins og Bustarfells.

7. Stofnun framhaldsskóladeildar á Vopnafirði
Vinna hefur staðið yfir á Vopnafirði vegna stofnunar ffamhaldsskóladeildar á 
staðnum. Nefnd sem kjörin var er að vinna að framgangi málsins í samstarfi 
við starfsmenn Austurbrúar. Fyrirhugað er að gera samning við 
ffamhaldsskóla í fjórðungnum um þjónustu. Veittar hafa verið kr. 5.0 milljónir 
til verkefnisins í gegnum mennta- og menningarmálaráðuneytið sem nýttar 
verða af þeim ffamhaldsskóla sem tekur að sér að stýra verkefninu. Mikilvægt 
er að tryggja fjárveitingu til verkefnisins þannig að stofnun 
ffamhaldsskóladeildar á Vopnafirði geti orðið að veruleika haustið 2016.

8. Jónsver ses. er vinnustaður fyrír fólk með skerta starfsgetn
Á Vopnafirði er rekinn vinnustaðurinn „Jónsver“ sem er fyrir fólk með skerta 
starfsgetu. Um er að ræða vinnustað sem skiptir íbúa sveitarfélagsins sem ekki 
eiga þess kost á að vera úti á hinum almenna vinnumarkaði miklu máli. 
Vinnustaðurinn gerir þeim kleift að búa á svæðinu og jafnffamt að vera 
þátttakendur í samfélaginu. Fjölbreytt starfsemi fer firam á vinnustaðnum og er 
samstarf við starfsmenn á vegum Kaupvangs um námskeiðshald þar sem m.a. 
fúlltrúar Jónsvers vinna með þátttakendum og leiðbeinendum. Reksturinn 
hefur verið þungur og mikilvægt er að styrkja stoðir starfseminnar með 
fostum verkefnum. Rætt hefúr verið við Þjóðskjalavörð um ákveðin verkefni 
sem henta mundi vel með þeirri starfsemi sem ffam fer í Jónsveri. Um er að 
ræða tölvuskráningu á sóknarmannatölum fyrir Þjóðskjalasafnið. Til þess að af 
slíkri starfsemi geti orðið, þarf Þjóðskjalasafnið á sérstakri fjárveitingu að 
halda. Hér með er óskað eftir því að fjárlaganefnd veiti fjármagni á fjárlögum 
fyrir árið 2016 til verkefnisins sem nemur þremur ársverkum.

9. Opinber störf til Vopnafjarðar
Sveitarstjóm Vopnafjarðarhrepps telur mikilvægt að opinbemm störfum verði 
fjölgað á Vopnafirði. Fjölbreytt atvinnulíf er hverju samfélgi mikilvægt. Störf 
á vegum hins opinbera þarfnast oft á tíðum ákveðinnar sérhæfmgar sem gerir 
það að verkum að einstaklingar sem farið hafa menntaveginn geta nýtt 
menntun sína á Vopnafirði. Sveitarstjóm Vopnafjarðarhrepps lýsir vilja sínum 
til samstarfs við ríkisvaldið um verkefni sem henta gætu samfélagi eins og 
Vopnafirði.

10. Byggðaleg áhrif innflutningsbann Rússa

Um 65 ársstörf em á vegum HB Granda í uppsjávarffiystihúsi fyrirtækisins á 
Vopnafirði. Yfir sumarmánuðina þegar unninn er makríll og norsk-íslensk síld 
em ráðnir til viðbótar um 35-40 starfsmenn. Á vetrarvertíð þegar unnið er við 
loðnuffiystingu er bætt við um 16-20 starfsmönnum. Uppsjávarfiskur sem 
veiddur er og unninn á vetrarvertíð fer að stæðstum hluta á Rússlandsmarkað. 
Innflutningsbann Rússa mun því hafa bein áhrif á störf 16-20 manna yfir
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vetrarmánuðina. Heildarlaunagreiðslur til starfsmanna HB- Granda við 
frystingu uppsjávarfisks árið 2014 námuum 640 milljónir kr.

Innflutningsbann Rússa mun hafa veruleg áhrif á samfélagið á Vopnafirði. 
Með því að 16-20 manns verði án vinnu, má færa rök fyrir því að það snerti 
40-50 manns sé litið á meðal ljölskyldustærð. Það er því mikilvægt að 
sveitarfélagið og ríkisvaldið bregðist við þessum vanda með ljölgun starfa. 
Slíkt inngrip í atvinnulífið sem innflutningsbannið hefur á samfélagið skapar 
verulega hættu á fækkun íbúa sem veikir samfélagið sem erfitt getur reynst að 
taka á sé það ekki gert strax.

Vopnafirði íoktóber2015

Olafur Aki Ragnarsson 
sveitarstjóri Vopnaíjarðarhrepps
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