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Helstu áherslu sveitarstjórnar Húnaþings vestra haustið 2015

>  Lækkun tryggingagjalds: Sveitarstjórn Húnaþings lýsir yfir vonbrigðum sínum með 
að ekki er gert ráð fyrir lækkun tryggingagjalds í nýju ijárlagafrumvarpi á sama tíma og 
sveitarfélög standa frammi fyrir háum kjarasamningsbundnum launahækkunum. 
Launatengd gjöld eru orðin íþyngjandi og gætu að lokum leitt til uppsagna.

>  Norðvesturnefnd: Sveitarstjóm Húnaþings vestra leggur áherslu á að tillögum 
Norðuvesturnefndar forsætisráðuneytisins verði veitt brautargengi, sérstaklega hvað 
varðar eflingu Fæðingarorlofssjóðs og Selasetursins á Hvammstanga, sem og 
skráningarverkefni sem óháð eru staðsetningu. Mikilvægt er að það Ijármagn sé til 
viðbótar við aðrar aðgerðir í sveitarfélaginu svo sem Sóknaráætlanir.

>  Iðnaðaruppbvgging á Norðurlandi vestra: Sveitarfélög á Norðurlandi vestra vinna 
saman að undirbúningi og uppbyggingu iðnaðarkosta á Norðurlandi vestra. Það er 
sveitarfélögunum á svæðinu hagsmunamál að fá stuðning við kostnaðarsamar 
forathuganir og greiningar á forstigum inálsins.

>  Búnaðarstofa: Sveitarstjóm Húnaþings vestra fer þess á leit að nýstofnuð Búnaðarstofa 
fái aðsetur á Hvammstanga. Einstaklega vel gekk að flytja Fæðingarorlofssjóð á sínum 
tíma og mun sú reynsla nýtast.

> Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga: Sveitarstjórn Húnaþings vestra 
leggur áherslu á að fjárframlög til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands verði ekki skert 
frekar en þegar er orðið svo unnt verði að halda úti nauðsynlegri starfsemi.

> Fjarskipti: Sveitarstjóm Húnaþings vestra krefst þess að mikilvægi lagningu 
Ijósleiðara á landsbyggðinni verði viðurkennt og nauðsynlegt ijármagn sett í 
málaflokkinn. Ljósleiðari hefur almenna efnahagslega þýðingu og ætti því að falla utan 
samkeppnislaga. Þá er úrbóta er þörf á fjarskipta- og GSM- sambandi víða innan 
sveitarfélagsins. Nægt GSM samband er jafnan talið vera stór öryggisþáttur bæði fyrir 
ferðamenn sem og íbúa.

>  Samgönguáætlun: Sveitarstjóm Húnaþings vestra leggur áherslu á að samgönguáætlun 
taki mið af þörfum ferðaþjónustu, ijölgun ferðamanna og öryggi þeirra.

o Sveitarstjórn Húnaþings vestra leggur ríka áherslu á að á árinu 2016 verði áfram 
unnið að lagningu bundins slitlags á Vatnsnesveg og sömuleiðis breytingum á 
vegstæði og byggingu brúar/stokks við Tjamará sem er slysagildra fyrir þá sem 
um fara sérstaklega að vetri til. Samkvæmt tölum frá Vegagerðinni frá 2014 fara 
um 35 þúsund bifreiðar eða um 105 þúsund manns um Vatnsnesið yfir sumarið, 
tímabilið maí -  september. E f miðað er við tölur um ijölgun heimsókna 
ferðamanna í upplýsingamiðstöð ferðamanna sem staðsett er á Selasetrinu á 
Hvammstanga á milli áranna 2014 og 2015 má áætla að þessi tala sé um 50 
þúsund bifreiðar alls á tímabilinu júlí / ágúst 2015 eða um 150 þúsund manns.

o Sveitarstjóm Húnaþings vestra leggur ríka áherslu á að á árinu 2016 verði ráðist 
í nauðsynlegar úrbætur á gatnamótum Hvammstangavegar og Hringvegar til að 
tryggja öryggi notenda almenningssamgangna og annarra vegfarenda. Afar



brýnt er að á árinu 2016 verði Vegagerðinni veitt heimild til að ráðast í stækkun 
á plani við gatnamótin. Einnig verði farið í breikkun gatnamóta við Laugarbakka 
til að koma í veg fyrir stórslys.

>  Löggæsla: Sveitarstjórn Húnaþings vestra krefst þess að löggæsla verði aukin í
sveitarfélaginu og sett verði upp lögreglustöð með fastri viðveru lögreglumanna á 
Hvammstanga. Samkvæmt upplýsingum frá Slökkviliði Húnaþings vestra og 
Björgunarsveitinni Húnum eru þau oft á tíðum að sinna ahnennri löggæslu á 
Holtavörðuheiði s.s. lokun vega, stjómun umferðar, og almennri aðstoð við 
vegfarendur. Því má leiða líkum að því að með óbreyttu fyrirkomulagi séu 
sveitarfélagið og vinnustaðir í Húnaþingi vestra að niðurgreiða löggæslu á Norðurlandi 
vestra.

>  Sauðfjárveikivarnir: Sveitarstjórn Húnaþings vestra vill árétta mikilvægi
sauðfjárveikivama og að nægjanlegu ljármagni sé varið í vamarlínur til að koma í veg 
fyrir að smit berist á milli hólfa. Fjöldi Ijár fór á milli vamarhólfa í Húnaþingi vestra í 
sumar og er þar um að ræða fé af riðusvæðum yfir á ósýkt svæði að meirihluta til. Einnig 
er brýnt að skerpa verklag þegar upp koma riðutilfelli. Nauðsynlegt er að til sé í landinu 
færanlegur brennsluofn til að ekki þurfi að fara með sýkt hræ landshluta á milli. Einnig 
verður að tryggja að Matvælastofnun hafi nægilega fjármuni til að bæta þann bústofn, 
húsakost, réttir og fleira sem farga þarf þegar upp koma smit.

>  Heilbrigðismál: Sveitarstjóm Húnaþings vestra skorar á þingmenn kjördæmisins að 
beina því til Sjúkratrygginga íslands að skoðað verði hvort þjónusta sérfræðilækna á 
landsbyggðinni geti fallið utan afsláttarákvæða í nýlega gerðum samningi milli 
Sjúkratrygginga íslands og Læknafélags Reykjavíkur án þess að til frekari skerðinga 
komi. Samningur þessi gerir störf sérfræðilækna á landsbyggðinni þeim óhagstæð og 
hætta á að þau leggist af ef ekkert verður að gert.

Við viljum hvetja þingmenn, saman eða eina og sér, til að mæta til okkar heim í hérað eða 
hringja og ræða einstök málefni betur.

Unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti sveitarstjómar, sími: 862-1340 
Elín Jóna Rósenberg, formaður byggðarráðs, sími 869-6990 
Elín R. Líndal, oddviti minnihluta sveitarstjórnar, sími: 893-6922 
Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri, sími: 786-4579



FJÁRM ÁL SVEITARFÉLAG A -  BYGGÐAM ÁL

> Sveitarstjórn Húnaþings vestra lýsir yfir áhyggjum sínum af þróun fjármála 
sveitarfélagsins en eins og fram kom á yfirliti yfir staðgreiðslu fyrstu 8 mánuði 
ársins er hækkun hennar mun lægri í sveitarfélaginu en víða annarsstaðar. Tekið 
er undir umræðu undanfarinna vikna um fjölgun tekjustofna sveitarfélaga en 
jafnframt bent á að einfaldasta leiðin til að auka tekjur sveitarfélaga sé að lækka 
tryggingagjaldið. Enda var það hækkað á sínum tíma sem sérstök ráðstöfun við 
sérstakar aðstæður. Þær aðstæður eru nú breyttar og því nauðsynlegt að lækka 
trygg'ngagjaldið til að létta rekstur sveitarfélaga en víða er hlutfall launagreiðslna 
í kostnaði sveitarfélaga allt að 60%.

>  Sveitarstjórn Húnaþings vestra vill vekja athygli á mikilvægi starfsemi 
Selasetursins og gerir kröfu um að því verði veitt sérstakt rekstrarframlag á 
fjárlögum ársins 2016. Minnt er á að Selasetrið er skv. undirritaðri ákvörðun 
þáverandi Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Jóns Bjarnasonar frá árinu 
2010, framkvæmdaraðili selarannsókna á Islandi. Skorað er á þingmenn að halda 
því samkomulagi á lofti og tryggja framlag til verkefnanna í samræmi við það en 
verulega hefur skort þar á undanfarin ár. Starfsemi Selasetursins er samfélaginu 
í Húnaþingi vestra afar mikilvæg og nauðsynlegt að efla starfíð til að tryggja þar 
markvisst fræðastarf og áframhaldandi öílugt starf í þágu ferðaþjónustunnar á 
svæðinu.

>  Sveitarstjórn Húnaþings vestra leggur áherslu á að í tengslum við störf 
Norðvesturnefndar forsætisráðuneytisins um eflingu byggðaþróunar, fjölgun 
starfa og eflingu fjárfestinga á Norðurlandi vestra verði tryggt fjármagn til að 
hrinda í framkvæmd þeim tillögum sem nefndin hefur lagt fram. Þar er sérstök 
áhersla lögð á eflingu þeirrar starfsemi sem þegar er á svæðinu, svo sem 
Fæðingarorlofssjóð og Selasetur íslands en einnig skráningarverkefni sem óháð 
eru staðsetningu.

>  Sveitarstjórn Húnaþings vestra vill árétta mikilvægi stuðnings stjórnvalda við 
forathuganir á uppsetningu stóriðju á Norðurlandi vestra og að fjármagni verði 
varið í athuganir og greiningar sem fyrir liggur að framkvæma þarf á næstunni.
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A TVINNUM ÁL; F Æ Ð IN G A R O R L O FSSJÓ Ð U R  OG 
BÚ N A ÐA R STO FA

Flutningur ríkisstofnanna og/eða starfa út á landsbyggðina er mikið hagsmunamál. 
Fækkun íbúa á landsbyggðinni er ríkinu kostnaðarsöm meðal annars þar sem mikilvæg þjónusta 
er nú notuð af færra fólki og vegalengdir eru miklar sem gerir þjónustuna hlutfallslega dýrari 
en annars. Fólk neyðist oft á tíðum til að flytja til höfuðborgarsvæðisins til að finna störf við 
hæfi eftir að námi lýkur þrátt fyrir að hafa fullan vilja til að dvelja á sínum heimaslóðum.

Flutningur Fæðingarorlofssjóðs til Hvammstanga árið 2007 er dæmi um vel heppnaðan 
flutning ríkisstofnunnar. Að mati forstjóra Vinnumálastofnunnar er um að ræða einn best 
heppnaði flutningur opinberrar starfssemi á landsbyggðina. Hann segir allar væntingar hafa 
gengið eftir og að starfsemi sjóðsins hafl gengið eins og smurð vél. Auðvelt hefur reynst að 
manna vinnustaðinn með sérhæfðu starfsfólki og mikill stöðuleiki er i starfsmannahaldi. í 
skýrslu Norðvestumefhdar er lagt til að Fæðingarorlofssjóður verði efldur enn frekar og er þess 
farið á leit að ijármagn fáist á fjárlögum til þeirrar eflingar.

Við flutning Fæðingarorlofssjóðs kom bersýnilega í ljós hvað auðvelt er að selja fólki 
landsbyggðina ef það fær störf við hæfí.

Sveitarfélagið Húnaþing vestra hefur getu og kunnáttu til að taka við nýjum stofnunum. 
Helst er þar að nefna nýstofnaða Búnaðarstofu og fer sveitarstjóm þess á leit að stofnunin fái 
aðsetur á Hvammstanga smátt og smátt með starfsmannaveltu. í sveitarfélaginu er til staðar 
starfsfólk með mikla þekkingu á landbúnaðarmálum og rekstri ásamt einbeittum vilja og krafti 
til að standa sig vel. Þá er til staðar hentugt húsnæði á góðu verði.

> Sveitarstjórn Húnaþings vestra fer þess á leit að nýstofnuð Búnaðarstofa fái 
aðsetur á Hvammstanga.
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H EILBRIG ÐISSTO FNUN V ESTU R LA N DS, H V A M M ST AN G A

Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga er homsteinn og kjölfesta búsetu í 
Húnaþingi vestra. Stofnunin er fjölmennasti vinnustaður sveitarfélagsins með hæfu og vel 
menntuðu starfsfólki. Sveitarstjóm Húnaþings vestra leggur áherslu á að sú gmnnþjónusta sem 
stofnunin hefur veitt verði ekki skert heldur efld. Á síðustu ámm hefur verið hagrætt vemlega 
í heilbrigðisþjónustu á Hvammstanga, kjör starfsfólks hafa verið skert og störfum heldur 
fækkað með stórauknu álagi á starfsfólk. Að mati sveitarstjómar Húnaþings vestra er ekki hægt 
að ganga lengra í spamaði við stofnunina nema að skerða þjónustuna og þar með rýra 
búsetuskilyrði í sveitarfélaginu vemlega.

Heilbrigðisstofnun Hvammstanga sameinaðist Heilbrigðisstofnun Vesturlands á árinu 2010 
í kjölfar breytinga á heilbrigðisumdæmum landsins. Mikilvægt er að fram komi að sveitarstjóm 
Húnaþings vestra álítur að sameiningin hafí heppnast vel þrátt fyrir niðurskurð ljárheimilda sl. 
ára og að það þjóni best hagsmunum íbúa Húnaþings vestra að vera hluti a f Heilbrigðisstofnun 
Vesturlands.

Sveitarstjóm Húnaþings vestra leggur áherslu á að gerð verði breyting á afsláttarákvæðum 
í samningi Sjúkratrygginga íslands og Læknafélags Reykjavíkur. Sökum þessa samnings hafa 
heimsóknir augnlæknis á Hvammstanga lagst a f og líklegt að svo eigi við um fleiri 
sérfræðilækna sem sótt hafa landsbyggðina heim reglulega. Öm Sveinsson augnlæknir hefur 
um árabil sinnt sjúklingum á Hvammstanga tvisvar á ári og í þeim heimsóknum sínum hitt um 
200 sjúklinga. Við aflagningu þessarar þjónustu þurfa þessir 200 aðilar að sækja þjónustuna í 
Reykjavík. Því fylgir stóraukinn kostnaður fyrir ríkið í formi akstursstyrks og fyrir rekstraraðila 
á svæðinu í formi vinnutaps. Akstursstyrkur er í kringum 12 þúsund krónur, eða 2,4 milljónir 
fyrir 200 manna hóp á ársgrundvelli. Er þá ótalið vinnutap sem er umtalsverður kostnaður.

Nú hafa Sjúkratryggingar íslands lýst yfír samningsvilja með því að gera breytingu á 
afsláttarákvæðinu. Sveitarstjóm Húnaþings vestra fagnar því. En um leið kreljast 
Sjúkratryggingar íslands þess að sérfræðilæknar (augnlæknar) gefi 20 % afslátt af því gjaldi 
sem þeir fá á stofu í Reykjavík. Mikilvægt er að horfa til þess að þessir læknar ferðast oft um 
langan veg þegar landsbyggðin er heimsótt og fýlgja því miklar fjarvistir frá heimili og 
fjölskyldu. Því kemur ekki á óvart að tilboð sjúkratrygginga freistar ekki sérfræðinganna þ.e. 
að gefa 20% afslátt af sínum taxta.

> Sveitarstjórn Húnaþings vestra leggur áherslu á að fjárframlög til 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands verði ekki skert frekar en þegar er orðið svo 
unnt verði að halda úti nauðsynlegri starfsemi.

> Sveitarstjórn Húnaþings vestra skorar á þingmenn kjördæmisins að beina því til 
Sjúkratrygginga íslands að skoðað verði hvort þjónusta sérfræðilækna á 
landsbyggðinni geti fallið utan afsláttarákvæða í nýlega gerðum samningi milli 
Sjúkratrygginga íslands og Læknafélags Reykjavíkur án þess að til frekari 
skerðinga komi. Samningur þessi gerir störf sérfræðilækna á landsbyggðinni þeim 
óhagstæð og hætta á að þau leggist af ef ekkert verður að gert.
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SAM GÖNGU- OG FJARSKIPTAM ÁL

í samgöngumálum er það megináhersla sveitarstjómar Húnaþings vestra að fjármagn í 
Alþjónustusjóð verði skilgreint svo hægt verði að setja kraft í lagningu ljósleiðara í 
sveitarfélaginu. Sveitarfélagið Húnaþing vestra vinnur nú að stækkun hitaveitu í dreifbýli og er 
afar bagalegt að geta ekki fengið skýr svör við hvaða stuðningur mun koma til vegna lagningu 
ljósleiðara samhliða. Þegar stefna stjómavalda er að nýta samlegðaráhrif hinna ýmsu 
ffamkvæmda skýtur skökku við að ekki sé hægt að nýta þessar umtalsverðu framkvæmdir við 
hitaveitu til fulls og leggja um leið ljósleiðara með stuðningi ríkisins. Þeim stuðningi hefur 
ítrekað verið lofað við hátíðleg tækifæri en þegar til kastanna kemur lítið um efndir.

Sveitarstjóm Húnaþings vestra leggur áherslu á að nauðsynlegar og löngu tímabærar 
úrbætur verði gerðar á héraðs-/tengivegum í sveitarfélaginu. Hagkvæmasta og árangursríkasta 
leiðin er sú að nú þegar verði lagt bundið slitlag á þá héraðsvegi sem byggðir hafa verið upp á 
sl. ámm. Þannig má ná fram aukinni hagkvæmni með lægri viðhaldskostnaði og jafnframt 
stórbættu umferðaröryggi. Núverandi ástand héraðs- og tengivega í sveitarfélaginu er algerlega 
óviðunandi og brýnna aðgerða er þörf.

Sveitarstjóm Húnaþings vestra leggur þunga áherslu á að á árinu 2016 verði ráðist í 
ffamkvæmdir við breytingu vegstæðis og byggingu brúar/ræsis yfir Tjamará á Vatnsnesi.

Vegstœði brúaryfir Tjarnará á Vatnsnesi

Út frá öllum öryggissjónarmiðum er núverandi vegstæði algerlega óásættanlegt auk þess 
sem ástand brúarinnar yfir Tjamará er að mati Vegagerðarinnar varhugavert. Samhliða verði 
nauðsynlegar endurbætur á veginum um Vatnsnes sem verður sífellt fjölfamari með hverju 
árinu sem líður.Vegabætur á Vatnsnesvegi em ekki einasta hagsmunamál íbúa á Vatnsnesi 
heldur mikið hagsmunamál fyrir ferðaþjónustuaðila og aðra þjónustuveitendur á svæðinu. 
Margar ferðaskrifstofur ráða sínum viðskiptavinum frá því að fara veginn vegna hættu á slysum
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og skemmdum á faratækjum vegna ástands hans og er hann því takmarkandi þáttur með tilliti 
til vaxtarmöguleika ferðaþjónustuaðila á svæðinu.

Samkvæmt tölum frá Vegagerðinni frá 2014 fara um 35 þúsund bifreiðar eða um 105 
þúsund manns um Vatnsnesið yfir sumarið, tímabilið maí -  september. E f miðað er við tölur 
um fjölgun heimsókna ferðamanna í Upplýsingamiðstöðina á Hvammstanga á milli áranna
2014 og 2015 má áætla að þessi tala sé um 50 þúsund bifreiðar alls á tímabilinu júlí / ágúst
2015 eða um 150 þúsund manns.

Einnig er mikilvægt að ráðast í úrbætur á gatnamótum við Laugarbakka og þar gert lengra 
útskot svo flutningabílar komist framhjá farartækjum sem ætla að beygja inn á Laugarbakka. 
Mikil umferð flutningabíla er um þjóðveg 1 á ákveðnum tímum dags og skapast við gatnamótin 
stórhætta við ákveðnar aðstæður.

> Sveitarstjórn Húnaþings vestra krefst þess að mikilvægi lagningu Ijósleiðara á 
landsbyggðinni verði viðurkennt og að fjármagn verði sett í ljósleiðaravæðingu 
innan sveitarfélagsins. Ljósleiðari hefur almenna efnahagslega þýðingu og ætti því 
að falla utan samkeppnislaga.

> Sveitarstjórn Húnaþings vestra bendir jafnframt á að enn í dag er 
fjarskiptasamband afar ótryggt á tilteknum svæðum innan sveitarfélagsins. 
Úrbóta er þörf á fjarskipta- og GSM- sambandi víða innan sveitarfélagsins. Nægt 
GSM samband er jafnan talið vera stór öryggisþáttur bæði fyrir ferðamenn sem 
og íbúa.

>  Viðurkennt er að slæm fjarskipti hvort sem um ræðir síma-, nettengingu eða aðra 
gagnaflutninga geta staðið í vegi fyrir uppbyggingu atvinnu og aðstöðu til náms og 
þar með veikt búsetuskilyrði. Krafist er að stjórnvöld bregðist við þessu ástandi 
með tafarlausum úrbótum.

>  Sveitarstjórn Húnaþings vestra ítrekar kröfu sína um að fjármunum verði varið 
til breytingar á vegstæði og byggingu brúar/stokks yfír Tjarnará á Vatnsnesi.

>  Sveitarstjórn Húnaþings vestra leggur ríka áherslu á að á árinu 2016 verði áfram 
unnið að lagningu bundins slitlags á Vatnsnesveg.

^  Sveitarstjórn Húnaþings vestra leggur ríka áherslu á að á árinu 2016 verði ráðist 
í nauðsynlegar úrbætur á gatnamótum Hvammstangavegar og Hringvegar til að 
tryggja öryggi notenda almenningssamgangna og annarra vegfarenda. Afar brýnt 
er að á árinu 2016 verði Vegagerðinni veitt heimild til að ráðast í stækkun á plani 
við gatnamótin. Einnig verði farið í breikkun gatnamóta við Laugarbakka til að 
koma í veg fyrir stórslys.
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LÖ G G Æ SLU M Á L

Sveitarstjóm Húnaþings vestra fagnar því að horfið var frá hugmyndum um að gera 
Norðurland að einu umdæmi sýslumanns og einu umdæmi lögreglu en þess í stað ákveðið að 
umdæmin yrðu annars vegar á Norðurlandi eystra og hins vegar á Norðurland vestra.

Þótt þeirri niðurstöðu sé fagnað er ástand löggæslumála í Húnaþingi vestra á engan hátt 
ásættanlegt.

Húnaþing vestra er næst ijölmennasta sveitarfélagið á Norðurlandi vestra með um 1200 
íbúa og er eina sveitarfélagið í Vestur -  Húnavatnssýslu. Það teygir sig einnig norður 
Strandasýslu eftir sameiningu sveitarfélagsins og Bæjarhrepps. Stærsti þéttbýliskjaminn er 
Hvammstangi með um 550 íbúa. Sveitarfélagið er eitt það víðfeðmasta í landshlutanum og er 
búseta þar afar dreifð. íbúar þurfa margir hveijir að fara um langar vegalengdir til að sækja 
vinnu, nám og þjónustu en einnig hefur straumur ferðamanna stóraukist og virðist ekkert lát þar 
á. Jafnframt liggur stór hluti þjóðvegarins á Norðvesturlandi (samtals um 80 km) í gegnum 
sveitarfélagið með miklum umferðarþunga eða frá Gljúfúrá í austri upp á miðja 
Holtavörðuheiði.

í ljósi alls framangreinds vekur það fúrðu sveitarstjómar Húnaþings vestra að í nýrri skipan 
lögreglu á Norðurlandi vestra var ekki gert ráð fyrir mannaðri lögreglustöð á Hvammstanga. 
Þannig gerir ný skipan ráð fýrir að veita þjónustu og tryggja öryggi íbúa í tveimur af þremur 
sýslum Norðurlands vestra. 60 km em á milli Blönduóss og Hvammstanga og viðbragðstími 
því langur komi upp neyðartilvik. Svo ekki sé talað um ef neyðartilfellin koma upp vestar í 
sveitarfélaginu en þeir sem vestast búa em í 70 km fjarlægð frá Hvammstanga. Það hefur og 
sýnt sig í allnokkur skipti að viðbragðstími útkalla í alvarlegum málum hefur verið með öllu 
óásættanlegur og í einhverjum tilvika skapað stórhættu. Einnig er vert að nefna mikilvægi 
sýnileika lögreglu með tilliti til forvama sem í dag er nær enginn í Húnaþingi vestra.

Samkvæmt upplýsingum frá Slökkviliði Húnaþings vestra og Björgunarsveitinni 
Húnum em þau oft á tíðum að sinna almennri löggæslu á Holtavörðuheiði s.s. lokun vega, 
stjómun umferðar, og almennri aðstoð við vegfarendur. Því má leiða líkum að því að með 
óbreyttu fyrirkomulagi séu sveitarfélagið og vinnustaðir í Húnaþingi vestra að niðurgreiða 
löggæslu á Norðurlandi vestra.

Skorað er á þingmenn landshlutans að tryggja jafnræði íbúa Norðurlands vestra til þjónustu 
og öryggis í öllum sýslunum þremur en ekki bara tveimur af þremur.

> Sveitarstjórn Húnaþings vestra gerir skýlausa kröfu um fjöigun í lögregluliði 
Norðurlands vestra svo setja megi upp lögreglustöð með fastri viðveru 
lögreglumanna á Hvammstanga til að tryggja öryggi íbúa og ferðamanna í 
Húnaþingi vestra.
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MENNTAM ÁL; DREIFNÁM

Mikil ánægja er með dreifnám á Hvammstanga. Hópurinn sem þar stundar nám í ár er sá 
ijölmennasti frá upphafi. Ljóst er að það munar heimilin miklu að getahaft bömin lengur heima. 
Kostnaður við að senda bam í framhaldsskóla er oft íþyngjandi. Leiða má rök að því að það sé 
réttlætismál að getamenntað böm í heimabyggð þar til sjálfræðisaldri er náð. Dreifnámið styrkir 
ekki aðeins búsetuskilyrði á Hvammstanga heldur einnig það mikilvæga starf sem unnið er í 
Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki þar sem sýnt þykir að fleiri böm skili sér 
þangað eftir að dreifnám lýkur en annars.

>  Sveitarstjórn Húnaþings vestra þakkar mikilvægan stuðning við dreifnám á 
Hvammstanga og leggur áherslu á að áfram verði staðinn vörður um fjármögnun 
þess.
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