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Mvnd á forsíðu: Stöplarit sem sýnir íbúaþróun í Skagafirði 
(Svf. Skagafirði og Akrahreppi) 1998-2015. 

Á þessu tímabili fækkaði íbúum í Skagafirði um 9,5%. 
Á árunum 1998-2013 fækkaði íbúum á Norðurlandi vestra um 12,5%. 

í tveimur öðrum landshlutum, Vestfjörðum og Austurlandi, fækkaði íbúum yfir sama tímabil.
Á sama tímabili fjölgaði íbúum höfuðborgarsvæðisins um 28,4%

og íbúum landsins alls um 20,8%.
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Á gæ tu  fu lltrú a r í fjárlagan efnd  A lþ ingis

Enn á ný er komið að árlegum fundi okkar sveitarstjórnarmanna og fjárlaganefndar. í meðfylgjandi skjali 
eru tekin saman helstu verkefni og viðfangsefni sem brenna á íbúum Skagafjarðar og er óskað eftir að 
nefndarmenn í fjárlaganefnd leggi liðsinni sitt við þau.

íbúar Sveitarfélagsins Skagafjarðar óska eftir víðtækri samvinnu við að treysta byggð í héraðinu. Við erum 
öll sem eitt tilbúin fyrir nýja og bjartari tíma og tilbúin að leggja á okkur þá vinnu sem þarf til þess að gera 
samfélagið okkar betra og sterkara. Við viljum bjóða ykkur ágætu fjárlaganefndarmenn að leggja hönd á 
plóg með okkur og vinna með okkur í þessum verkefnum. Við öll gerum okkur grein fyrir því að mestur 
árangur næst með samvinnu, því samfélag er samvinnuverkefni þar sem öll störf skipta máli og haldast í 
hendur, eins og segir í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar. Fyrri ríkisstjórn hafði ekki uppi færri fögur 
orð um samvinnuverkefni og hafði m.a. í sinni stefnuskrá að vinna ætti markvisst í samvinnu allrar 
þjóðarinnar að leggja grunn að betra samfélagi.

Á undaförnum árum hefur ársverkum ríkisins fjölgað um hundruði yfir landið allt, en þeim hefur fækkað í 
öðrum landshlutum s.s. á Norðurlandi vestra. Sums staðar þarf fólk nú að leita í aðra landshluta eftir 
þjónustu ríkisins sem áður stóð til boða í næsta nágrenni og á það ekki hvað síst við um grunnþjónustu sem 
allir stjórnmálaflokkar eru sammála um að landsmenn eigi að hafa greiðan aðgang að, þ.e. 
heilbrigðisþjónustu og menntun. Áhyggjuefni eru lækkandi útsvarstekjur vegna fækkunar starfa og um leið 
fólksfækkunar. Ef miðað er við meðallaun BMH og SFR og gert ráð fyrir jafnri skiptingu á milli félaganna í 
töpuðum störfum má gera ráð fyrir að árið 2014 hafi Skagfirðingar ekki aðeins þurft að sæta gríðarlegri 
þjónustuskerðingu, þ.á.m. í grunnþjónustu, heldur einnig að tapaðar launagreiðslur til héraðsins séu ríflega 
350 milljónir króna á ári og lækkað útsvar um liðlega 53 milljónir króna yfir sama tíma. Með varlega 
áætluðum fjölda afleiddra starfa geta heildarlaunagreiðslur hafa lækkað um u.þ.b. 612 milljónir króna á ári 
og útsvar til sveitarfélagsins lækkað sem því nemur um tæpar 89 milljónir króna. Útsvarstekjur 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar hafa ekki hækkað í takt við landsmeðaltal.

Uppbygging og þróun samfélags á íslandi er samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga og í Skagafirði eru 
tækifærin til uppbyggingar mörg. Sveitarfélagið Skagafjörður hefur sterkar grunnstoðir og allar forsendur 
til að vera samfélag sem blómstrar. Til að ná þeirri viðspyrnu sem nauðsynleg er til að snúa við neikvæðri 
íbúaþróun þá treystum við á nána samvinnu við ykkur, fulltrúa í fjárlaganefnd Alþingis.

Ágætu þingmenn.

Ef alvara liggur á bak við orð ykkar þvert á flokka um mikilvægi byggðastefnu og byggðaaðgerða, þá er 
núna rétti tíminn til að sýna að orðum fylgja aðgerðir.
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Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar birtir í  skjali þessu tillögur og óskir um aðkomu ríkisvaldsins að ákveðnum verkefnum 
sem stuðlað geta að því að treysta byggð og sveitarfélög á Norðurlandi vestra til eflingar svæðinu. ísumum tilfellum er óskað eftir 
stuðningi og fjárframlagi en í  öðrum tilfellum er eingöngu óskað eftir pólitískum stuðningi þingmanna við framgang tiltekinna 
mála. Eins og sjá má eru þessi verkefni ekki mörg talsins en hvert um sig skiptir máli.

Erindi okkar er framsett á sama hátt og gert hefur verið á liðnum árum. Fyrst eru listuð brýn verkefni sem óskað er eftir stuðningi 
við, síðan fjárbeiðnir frá stofnunum sveitarfélagsins og aðilum þar sem starfsemin er styrkt af sveitarfélaginu, en þessir aðilar 
senda inn sínar umsóknir og fylgigögn sérstaklega. ígreinargerð er siðan farið nánar yfir einstakar umsóknir.
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A. Sé rstö k  á herslu atrið
Sveitarfélagið Skagafjörður leggur áherslu á að eftirfarandi verkefni verði tekin til sérstakrar skoðunar í 
fjárlögum fyrir árið 2016.

1. Næsta uppbygging mannaflafreks iðnaðar verði á Norðurlandi vestra
2. NV-skýrsla og verkefni unninn í tengslum við hana
3. Landsmót hestmanna á Hólum í Hjaltadal
4. Málefni fatlaðs fólks
5. Flugsamgöngur til Sauðárkróks -  Alexandersflugvöllur
6. Húsnæðismál
7. Heilbrigðisþjónusta
8. Gagnatengingar
9. Raforkuöryggi
10. Endurbætur vega í Skagafirði
11. Hafnir og sjóvarnir
12. Uppbygging ferðaþjónustu og tekjustofnar sveitarfélaga
13. Búvörusamningar

Nánar er gerð grein fyrir þessum umsóknum á bls. 5-12.

B. F já rb e ið n ir stofn an a  sve ita rfé la gsin s og aðila  sem  njóta styrkja  frá sve itarfé lag in u
Eftirtaldar stofnanir sveitarfélagsins og aðilar í Skagafirði sem byggja tilverugrunn sinn að einhverju eða 
öllu leyti á styrk frá sveitarfélaginu. Þessar stofnanir senda umsóknir um fjárveitingar til ráðuneyta eða 
stofnana/sjóða ríkisins eins og segir hér fyrir neðan, í samræmi við breytt fyrirkomulag úthlutana á 
safnliðum í fjárlögum. í þeim gögnum sem aðilar munu senda inn eru ítarlegar upplýsingar um einstök 
verkefni sem sótt er um til og því eingöngu fjallað stuttlega um þau hér.

Menningarmál:
Byggðasafn Skagfirðinga
- rannsóknir í minjaumhverfi Skagafjarðar
- Fornverkaskólinn/Tyrfingsstaðaverkefnið 

Sögusetur íslenska hestsins 
Byggðasaga Skagafjarðar

Menntamál:
Háskólinn á Hólum 
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 
Farskólinn

íþrótta- og æskulýðsmál:
Skíðasvæðið íTindastóli; aðgengi fyrir fatlaða

Nánar er gerð grein fyrir þessum umsóknum á bls. 13-17.

C. F já rb e ið n ir ann arra  te n gd ra  og ó tenedra aðila
Auk þess er að framan greinir eru þingmenn í fjárlaganefnd hvattir til þess að fylgjast vandlega með 
verkefnum í Skagafirði sem hafa reitt sig á fjárhagslegan stuðning sem veittur hefur verið í gegnum 
fjárlaganefnd. Nú er uppi nýlegt fyrirkomulag úthlutana á safnliðum í fjárlögum sem flust hefur til 
ráðuneyta, lögbundinna sjóða, menningarráða landshluta eða annarra sem sjá um og bera ábyrgð á 
viðkomandi málaflokkum. Hætt er við að fjárbeiðnir einhverra aðila falli milli skips og bryggju í nýju ferli og 
því mikilvægt að stuðningur og velvilji verði áfram gagnvart atvinnuskapandi verkefnum. í því reiðum við 
okkur m.a. á mikilvægan stuðning ykkar.
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Greinargerð

A. Sérstö k  áherslu atrið i

1. Næsta uppbygging mannaflafreks iðnaðar verði á Norðurlandi vestra

Eitt brýnasta hagsmunamál Norðurlands vestra er að ríkisstjórn íslands, Alþingi og opinber 
fyrirtæki og stofnanir í starfsumhverfi iðnaðar og beinnar erlendrar fjárfestingar hér á landi beini 
sjónum sínum að landshlutanum og hefji markvissa vinnu við að laða að uppbyggingu 
iðnaðarstarfsemi þar.

Vel heppnuð fordæmi á þessu sviði má sjá víða um land, m.a. í Hafnafirði, á Reykjanesi, á 
Grundartanga, í Reyðarfirði, á Akureyri og nú síðast Bakka við Húsavík þar sem veittar voru 
ríkulegar ívilnanir til að beina erlendum fjárfestum inn á svæðið.

Mikilvægt er að ríkið, Landsvirkjun, Landsnet, íslandsstofa og fleiri aðilar eftir atvikum taki höndum 
saman og tryggi slíka iðnaðaruppbyggingu með það að markmiði að nýta til atvinnusköpunar og 
verðmætaaukningar þá orku sem þegar er framleidd á svæðinu og sem hægt er að framleiða til 
viðbótar í samræmi við rammaáætlun. Setja þarf í forgang að við ákvarðanatöku um næstu stóru 
iðnaðaruppbyggingu á landinu verði fyrsti valkostur ávallt Norðurland vestra.

í samræmi við stefnu íslenskra stjórnvalda um beinar erlendar fjárfestinga er einkum horft til 
fjárfestinga sem:

1. Stuðla að fjölbreytni atvinnulífs,
2. Styðja við verndun og nýtingu umhverfis á sjálfbærum grunni,
3. Nýta nýjustu tækni,
4. Skapa í gegnum framleiðsluferli sem mestan virðisauka innan lands,
5. Skapa hlutfallslega mörg störf og hátt hlutfall verðmætra starfa,
6. Stuðla að eflingu rannsókna og þróunar og öflun nýrrar þekkingar,
7. Eru arðsamar og skila hlutfallslega miklum skatttekjum,
8. Skapa ný tækifæri eða tækifæri sem talin eru æskileg til að styrkja innlenda starfsemi 
sem fyrir er.

Brýnt er að stjórnvöld, Landsvirkjun, fjárfestingasvið íslandsstofu, Landsnet og aðrir aðilar vinnu 
að þessu verkefni og ráðist í nauðsynlegan undirbúning til að það fái framgang.

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar skora á ykkur, nefndarmenn í fjárlaganefnd Alþingis, 
að setja Norðurland vestra í forgang þegar kemur að næstu stóru iðnaðaruppbyggingu á iandinu.

2. Norðvesturnefnd og skýrsla unnin í tengslum við hana

Forsætisráðuneytið skipaði maí 2014 landshlutanefnd sem hafði það hlutverk að koma með 
tillögur sem miðuðu að því að efla byggðaþróun, fjölga atvinnutækifærum og efla fjárfestingu á 
svæðinu. Jafnframt átti nefndin að horfa til þeirra tækifæra sem fælust í því að efla opinbera 
þjónustu á svæðinu.

Nefndin var skipuð kjörnum fulltrúum af öllu Norðurlandi vestra ásamt starfsmanni frá 
forsætisráðuneytinu. Nefndin skilað skýrslunni sem innihélt tillögur sem voru misjafnlega stórar og
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veigamiklar ísniðum. Tillögurnar voru hins vegarflestarframkvæmanlegarog hefðu aukið framboð 
opinberra starfa á svæðinu. Hingað til hefur engin af tillögunum fengið framgang innan 
stjórnkerfisins og með hverri vikunni sem liður minnka líkurnar á því að einhver þeirra verði að 
veruleika. Meðan ekkert er gert til að vinna úr tillögum nefndarinnar eykst vandi svæðisins. 
Opinberum störfum heldur áfram að fækka, unga fólkið flyst í burtu og kemur ekki aftur og fýsileiki 
þessa gamla kjördæmis sem búsetusvæðis minnkar.

í nýlegri skýrslu um búsetuskilyrði í Skagafirði sem unnin var af Capacent kemur fram að 
atvinnumöguleikar er sá þáttur sem skiptir hvað mestu máli þegar fólk velur sér búsetu. Það er því 
beint samband milli þess hvort samfélagið blómstri eða hnigni og þeirra atvinnumöguleika sem í 
boði eru í samfélaginu. Við treystum á ykkur kæru þingmenn að auka framboð og fjölbreytileika 
opinberra starfa í Skagafirði og treysta þannig byggð á svæðinu.

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar skorar á fjárlaganefnd að standa vörð um hagsmuni 
íbúa á svæðinu og tryggja að eitthvað af þeim tillögum sem settar voru fram í skýrslunni nái fram 
að ganga.

3. Uppbygging útisvæðis á Hólum í Hjaltadal 2016

Við síðustu fjárlagagerð voru veittar 40 m.kr. til Háskólans á Hólum til viðhalds og endurbóta á 
útisvæði fyrir nám í hestafræðum. Hefur aðstaðan tekið stakkaskiptum í kjölfarið og Háskólinn á 
Hólum stendur fyrir vikið enn betur undir nafni sem miðstöð fyrir kennslu og rannsóknir í 
hrossarækt og hestamennsku.

Markmið hestafræðideildar Háskólans á Hólum er að veita fagmenntun á sviði hrossaræktar, 
tamninga, reiðmennsku og reiðkennslu og að vinna að þróun og nýsköpun með 
rannsóknarstarfsemi. Með þessum hætti er stuðlað að aukinni arðsemi í atvinnugreininni, 
útbreiðslu hestamennskunnar og velferð hestanna. Deildin er opinber miðstöð menntunar og 
rannsókna á sviði hrossaræktar, tamninga, reiðmennsku og reiðkennslu á íslandi.

Sveitarfélagið Skagafjörður hefur gert samning við ráðuneyti menntamála og fjármála, auk 
Framkvæmdasýslu ríkisins, um að taka framkvæmdirnar að sér en hagkvæmt þótti að bjóða þær 
út sameiginlega. Hefur sveitarfélagið nú þegar lagt út 45 milljónir króna til framkvæmdanna. Ljóst 
er þó að verja þarf meira fé til verksins. Framkvæmdir til uppbyggingar svæðisins munu styrkja 
fagnámið og skjóta styrkari stoðum undir sýningarhald nemenda skólans og jafnframt nýtast þeim 
stórviðburði sem landsmót hestamanna er. Einnig mun uppbygging í námunda við 
útikennsluaðstöðu Háskólans á Hólum nýtast vel til ýmis konar mótahalds, ferðaþjónustutengdra 
viðburða o.fl. Samhliða framkvæmdum við útisvæði hefur verið ráðist í aðrar framkvæmdir m.a. 
til undirbúnings Landsmóti hestamanna sem fara mun fram á Hólum í Hjaltadal sumrið 2016.

Sveitarfélagið Skagafjörður óskar eftir 50 m.kr. framlagi til stuðnings við framkvæmdir þess á 
ríkisjörðinni Hólum í Hjaltadal en svæðið og uppbyggingin þar eru og verða eign Háskólans á 
Hólum og þar með íslenska ríkisins.

4. Málefni fatlaðs fólks

Á árinu 2014 varð verulegur tekjubrestur vegna reglugerðar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um 
framlög vegna þjónustu við fatlað fólk á starfssvæði Róta bs. Samkvæmt áætluðum tekjum fyrir 
árið 2015 er ekki veruleg breyting til hækkunar. Þróun heildartekna á verðlagi hvers árs samkvæmt 
ársreikningi Róta bs. er eftirfarandi, ásamt áætlun fyrir árið 2015:
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2011 2012 2013 2014 2015
Framl. Jöfnunarsj 358.251 432.413 444.049 414.667 418.634
Framl. Sveitarfélaga 72.837 75.906 88.832 83.071 86.508
Aðrartekjur_______ 0  47  0 10.572  0

431.088'  508.366k 532.881r 508.310" 505.142

Þróun heildargjalda á verðlagi hvers árs samkvæmt ársreikningi Róta bs. er eftirfarandi, ásamt 
áætlun fyrir 2015:

2011 2012 2013 2014 2015
Rekstrargjöld 412.562 515.086 548.541 565.832 591.284

Hagnaður/tap 18.526 -6.720 -15.660 -57.522 -86.142

Aðildarsveitarfélög Róta bs. hafa á þessu tímabili greitt umtalsvert með þjónustu við fatlað fólk á 
starfssvæði Róta bs. Miðað við átta mánaða rekstrarstöðu árið 2015 getur tap yfirstandandi árs 
orðið um 110 m.kr.

Aðildarsveitarfélög Róta bs. ályktuðu eftirfarandi um fjárhagsstöðu málaflokksins á fundi sínum í 
febrúar 2015 þegar Ijóst var í hvað stefndi með tekjuáætlun ársins:

„Aðildarsveitarfélög Róta bs., byggðasamlags um málefni fatlaðs fólks á vestanverðu Norðurlandi 
taka undir ályktun stjórnar Byggðasamlags Vestfjarða sem beinir því til aðildarsveitarfélaga sinna 
að óska eftir viðræðum við velferðarráðuneytið um að ríkið taki við málaflokki fatlaðs fólks. 
Málaflokkurinn á starfssvæði Róta bs., er rekinn með umtalsverðum halla sem má að verulegu leyti 
rekja til reglugerðar um fjárframlög og endurmats Jöfnunarsjóðs á útgjaldaþörf. Ljóst er að efekki 
koma til meiri fjármunir af hálfu ríkisvaldsins er fátt annað í stöðunni en að velferðarráðuneytið 
taki við rekstri málaflokksins".

Ályktunin var send til velferðarráðherra, innanríkisráðherra,stjórnar Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og þingmanna Norðvestur- og Norðausturkjördæma.

Farið er fram á tafarlausa leiðréttingu á tekjuforsendum Jöfnunarsjóðs vegna þjónustu málefna 
fatlaðs fólks árin 2014 og 2015, einnig verði málaflokknum tryggt nægt fjármagn á fjárlögum 2016. 
Ástæðu þess að málaflokkurinn á starfssvæði Róta bs., er rekinn með umtalsverðum halla má að 
verulegu leyti rekja til reglugerðar um fjárframlög og endurmats Jöfnunarsjóðs á útgjaldaþörf. Það 
hefur komið í Ijós að regluverkið hefur neikvæð fjárhagsleg áhrif á þjónustusvæði með dreifða 
þjónustu í dreifðri byggð líkt og starfssvæði Róta bs. Aðildarsveitarfélög Róta bs. hafa lagt áherslu 
á að framfylgja markmiðum yfirfærslunnar með samþættingu nærþjónustu, bættri þjónustu ásamt 
þvíað tryggja góða nýtingu fjármuna og vilja að sjálfsögðu tryggja að íbúar þeirra hafi áfram aðgang 
að þjónustu sem lög um málefni fatlaðs fólks mæla fyrir. Aðildarsveitarfélögin hafa því árin 2014 
og 2015 greitt umtalsvert með þjónustunni, um 60 m.kr. árið 2014 og það stefnir í a.m.k.110 m.kr. 
halla árið 2015, þar af má áætla að skuld Róta bs við Sveitarfélagið Skagafjörð verði í árslok 2015 
um 100 m.kr.

Hægt er að álykta að starfssvæði Róta bs. sé í reynd refsað fyrir að erfitt kann að reynast að veita 
þjónustu vegna fámennis og langra vegalengdra. Það samræmist hins vegar illa þeirri kröfu sem 
lýst var við yfirfærsluna þ.e. að jöfnunarkerfið eigi að endurspegla aðstæður og áherslur í hverju 
þjónustusvæði eins og fram kemur í viðauka 6 með heildarsamkomulaginu.
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5. Flugsamgöngur til Sauðárkróks -  Uppbygging á Alexandersflugvelli

Góðar og öruggar samgöngur innan og á milli landshluta skipta gríðarlegu máli í byggðalegu tilliti 
og eru grundvallarþáttur í grunnþjónustu við íbúa landsins.

í félagshagfræðilegri greiningu sem Ásta Þorleifsdóttir og Vilhjálmur Hilmarsson gerðu um 
áætlunarflug innanlands og kom út í nóvember árið 2013, segir m.a.: „Góðar samgöngur hafa mikil 
áhrif á atvinnu, efnahag, lífsgæði og öryggi fólks og tryggja aðgengi að nauðsynlegri þjónustu og 
flutningum milli svæða til að sinna þörfum samfélagsins á hverjum tíma. Almennt sýna rannsóknir 
að hreyfanleiki og aðgengi skipta sköpum við búsetuval ekki hvað síst á landsbyggðinni. Þar spilar 
innanlandsflug stórt hlutverk og er oft einn grundvöllur búsetugæða þ.e. þeirra þátta sem gera 
staði hæfa og/eða eftirsóknarverða til búsetu."

Um áramótin 2012/2013 hætti ríkið stuðningi sínum við áætlunarflug á milli Reykjavíkur og 
Sauðárkróks. Kom það til vegna þess að með tilkomu Héðinsfjarðarganga á milli Siglufjarðar og 
Ólafsfjarðar þótti þáverandi samgönguyfirvöldum ekki vera sami grundvöllur og áður fyrir 
ríkisstuðningi við áætlunarflug þennan fluglegg. Þó var hlutfall farþega sem fóru um 
Alexandersflugvöll á Sauðárkróki og sem héldu áfram til Siglufjarðar eða komu þaðan á suðurleið 
aðeins um 7% heildarfarþegafjölda til Sauðárkróks.

í greinargerð faghóps Háskólans á Akureyri vegna samgönguáætlunar 2011-2022 er bent á að 
reglubundið flug til Skagafjarðar styrki þjónustuna á svæðinu og að með styrkingu slíkra 
þjónustukjarna á jaðri vaxtarsvæða megi teygja slík svæði lengra og ná þannig til byggðarlaga sem 
nú liggja utan þeirra. Með styrkari þjónustu á Sauðárkróki megi þannig koma til móts við þarfir 
íbúa utan Skagafjarðar, þ.m.t. Austur-Húnavatnssýslu. Það má því Ijóst vera að fyrir liggur það 
faglega mat að ef flugsamgangna til Sauðárkróks nýtur ekki við dregur það úr samkeppnishæfni 
Skagafjarðar og Norðurlands vestra, svæðis sem hefur mátt þola mesta hlutfallslega skerðingu 
opinberra starfa á landinu eftir hrun og gríðarlega fólksfækkun á sama tíma.

Lagt er til að komið verði á áætlunarflugi milli Sauðárkróks og Reykjavíkur að nýju, með 
fjárhagslegum stuðningi úr ríkissjóði, og er þá aftur vitnað til félagshagfræðilegrar greiningar á 
áætlunarflugi innanlands þar sem segir að almenn sýni „rannsóknir að hreyfanleiki og aðgengi 
skipta sköpum við búsetuval ekki hvað síst á landsbyggðinni. Þar spilar innanlandsflug stórt 
hlutverk og er oft einn grundvöllur búsetugæða þ.e. þeirra þátta sem gera staði hæfa og/eða 
eftirsóknarverða til búsetu."

Ef Skagafjörður og Norðurland vestra eiga að ná viðspyrnu að nýju og flutt verða til baka þau ríflega 
60 stöðugildi á vegum ríkisins sem flust hafa af svæðinu á undanförnum árum er Ijóst að 
margfeldisáhrifin geta verið veruleg. Til að samkeppnishæfni svæðisins sé í takt við þennan 
endurnýjaða kraft er nauðsynlegt að komið verði að nýju á áætlunarflugi á milli Sauðárkróks og 
Reykjavíkur og að það njóti til þess ríkisstuðnings líkt og gildir um áætlunarflug til Bíldudals, 
Gjögurs, Hafnar í Hornafirði, Þórshafnar, Vopnafjarðar og Grímseyjar. Greiðar og skjótar 
samgöngur skipta þrátt fyrir allt enn miklu máli þegar kemur að ákveðnum þjónustuþáttum og 
jafnvel enn meira máli í dag en áður þegar kemur að grunnþjónustu, á tímum niðurskurðar og 
samþjöppunar í heilbrigðisþjónustu og vegagerð.

Hvað varðar fjármagn til þess stuðnings má vitna til þingræðu fyrrverandi innanríkisráðherra þar 
sem ráðherrann greindi frá því að fjármagnið sem ríkisvaldið leggur til innanlandsflugs skili sér til 
baka í þjóðarbúið, og það margfalt meira að segja. Það er því hreinn fjárhagslegur ávinningur af 
slíkum stuðningi. Þá má vitna í útfærslurgrannþjóða okkar hvað varðar stuðning við innanlandsflug 
og flugvelli en Norðmenn flytja fjármagn úr millilandaflugi til að styðja við bakið á innanlandsflugi. 
Einnig má benda á að Skotar eru með sérstakt fyrirtæki, Highlands and Islands Airports Limited,
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sem er almannafyrirtæki í eigu skoska ríkisins, og nýtur opinberra framlaga því Skotar viðurkenna 
að ákveðnir flugvellir séu mjög mikilvægir fyrir félagslega og efnahagslega velferð þeirra svæða 
sem þeir þjóna, þrátt fyrir að þeir geti ekki staðið undir sér án stuðnings. Þarna er um að ræða 11 
flugvelli, m.a. í Dundee, Inverness en einnig á minni stöðum eins og Barra, Benbecula, 
Campbeltown, Islay, Kirkwall, Stornoway, Sumburgh, Tiree og Wick.

Stóra-Bretland, þ.m.t. Skotland er í ESB, og Noregur er hluti af Evrópska efnahagssvæðinu þannig 
að Ijóst má vera að ofangreindur stuðningur brýtur ekki í bága við evrópskar reglur.

Ljóst er að ferðamannastraumur til landsins hefur stór aukist á undanförnum árum. Mikið hefur 
verið rætt um beint millilandaflug til Akureyrar til að dreifa betur ferðamönnum um landið og 
styrkja ferðaþjónustu á Norðurlandi. Fulltrúar Sveitarfélagsins Skagafjarðar fagna þeim 
hugmyndum og telja að beint millilandaflug sé grunn forsenda fyrir vexti ferðaþjónustu á 
Norðurlandi. Þegar þetta flug fer af stað þá er nauðsynlegt að hafa varaflugvöll staðsettan nálægt 
þegar aðstæður á Akureyrarflugvelli eru erfiðar. Til að Alexandersflugvöllur á Sauðárkróki geti tekið 
á móti þessum vélum þá þarf að endurskilgreina hann sem millilandaflugvöll og tryggja að 
aðflugsgeisli verði tekin í notkun á vellinum.

Endurskilgreina þarf Aiexandersflugvöll sem millilandaflugvöll og tryggja þarf að aðflugsgeisii 
sem nauðsynlegur er til að efla flug inn í landshlutann verði tekin í notkun á flugvellinum. Einnig 
er lagt til að áætlunarflug milli Sauðárkróks og Reykjavíkur verði hafið að nýju.

6. Húsnæðismál

Ungt fólk í dag stendur frammi fyrir miklum vanda þegar kemur að kaupum á fyrstu húseign sinni. 
Það býr við háa greiðslubyrði lána, háan byggingakostnað og kröfu um háa útborgun. Unga fólkið 
sem kýs að búa á landsbyggðunum situr ekki við sama borð og þeir sem kjósa að búa á 
höfuðborgarsvæðinu eða í grennd, þar sem lægri hámarkslán eru á landsbyggðunum. Þetta er á 
meðal þeirra atriða sem unga fólkið stendur frammi fyrir.

Á undanförnum árum hafa bæði húsnæðisverð á leigumarkaði og byggingakostnaður hækkað 
mikið. Á sama tíma hefur húsaleigu- og vaxtabótakerfið veiks. Mikil þörf er á endurskoðun þessara 
kerfa.

Enginn efast um mikilvægi þess að lækka byggingakostnað og þar með húsnæðiskostnað til að 
auðvelda ungu fólki sín fyrstu kaup. íþyngjandi byggingareglugerðir er eitt af því sem þarf að 
endurskoða í því samhengi.

Húsnæði á viðráðanlegum kjörum er grunn forsenda þess að ungt fólk geti sest að í samfélögum á 
landsbyggðunum. Það er því mikilvægt að í heildarendurskoðun á þessum málaflokki að 
landsbyggðirnar séu hafðar í huga og að ekki verði eingöngu horft á húsnæðisvanda 
höfuðborgarinnar.

Óskað er eftir að hagsmunir íbúa Skagafjarðar sem og landsbyggðanna allra verði hafðir í huga 
við heildarendurskoðun húsnæðismála í landinu.
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7. Heilbrigðisþjónusta

Grunnþjónusta eða réttur borgaranna til að njóta ákveðinnar þjónustu á því svæði sem þeir búa á 
hefur aldrei verið skilgreindur í íslenskum lögum. Þó má nefna, svo dæmi sé tekið, að almenn 
heilbrigðisþjónusta er skilgreind í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 með eftirfarandi 
hætti: „Heilsugæsla, þjónusta og hjúkrun á hjúkrunarheimilum og hjúkrunarrýmum stofnana og 
almenn sjúkrahúsþjónusta". í sömu lögum er almenn sjúkrahúsþjónusta skilgreind sem almennar 
lyflækningar, hjúkrun, slysamóttaka, endurhæfing og nauðsynleg stoðdeildarþjónusta. í reglugerð 
um heilsugæslustöðvar er „aðalmarkmið með rekstri heilsugæslustöðva að tryggja öllum 
landsmönnum fullnægjandi heilsugæslu í heimabyggð". Þessir grunnþættir geta því átt við alla 
staðbundna heilbrigðisþjónustu á íslandi og verkefni stjórnvalda og stjórnenda heilbrigðisstofnana 
er að verja og viðhalda þessum grunnþáttum í samræmi við þarfir og óskir sjúklinga.

Til að tryggja áframhaldandi góða heilbrigðisþjónusta í Skagafirði er nauðsynlegt að halda áfram 
sérfræðiþjónustu farandlækna (s.s. endurhæfingarlækningar, öldrunarlækningar, geðlækningar og 
húðlækningar), og efla endurhæfingu, ungbarna- og mæðravernd. Við sameiningu 
heilbrigðisstofnana á Norðurlandi í Heilbrigðisstofnun Norðurlands hafa tapast störf frá einingunni 
á Sauðárkróki en þjónustan ekki eflst eins og lofað var. Mikilvægt er að fara í endurskoðun 
húsnæðis og fara í aðgerðir sem tryggja sem besta nýtingu þess auk þess sem sjúkrastofur þurfa 
að standast kröfur nútímans með tilliti til stærðar, aðgengi að snyrtingu osfrv.

Óskað er eftir stuðningi þingmanna í fjárlaganefnd við hugmyndir þessar svo að íbúum svæðisins 
sé tryggð viðunandi heilbrigðisþjónusta í heimabyggð.

8. Raforkuöryggi

Raforkuöryggi á Sauðárkróki óviðunandi fyrir íbúa og fyrirtæki sem þar starfa. Skapar þetta óöryggi 
og fyrirtækjunum ólíðandi rekstraráhættu. Eftir óvænt rafmagnsleysi árið 2014 styrktist sú krafa 
hjá fyrirtækjum og Sveitarfélaginu Skagafirði að bæta þyrfti afhendingaröryggi á rafmagni til 
Sveitarfélagsins. Ljóst er að ekki er um viðunandi ástand að ræða.

Núverandi flutningskerfi raforku milli helstu þéttbýlisstaða í Skagafirði liggur út frá hringtengingu 
Landsnets sem er 132kV lína sem liggur um meginhluta íslands. Frá tengivirki Landsnets í 
Varmahlíð liggur ein 66kV loftlína til Sauðárkróks en sú lína er orðin 40 ára gömul og Ijóst að 
aflspennir í Varmahlíð sem annar tengingunni til Sauðárkróks er kominn að mörkum flutningsgetu 
sinnar, miðað við hámarksálag. Á Sauðárkróki má því búast við einhverjum takmörkunum á 
skerðanlegum flutningi, einkum á háálagstímum. Varaafl sem til staðar er á Sauðárkróki felst í 
tveimur vélum, hvor um sig 800 kW. Þetta afl annar engan veginn raforkuþörf Sauðárkróks ef til 
bilunar kemur. Sár vöntun er því á að koma upp tveimur óháðum flutningslínum til og frá 
Sauðárkróki til að tryggja öryggi orkuafhendingar til bæjarins.

Gangi hugmyndir um aukna atvinnuuppbyggingu á svæðinu eftir er Ijóst að enn brýnni þörf er á 
öðrum aflspenni, eða bættri tengingu við 132 kV kerfið. Landsnet áformarað leggja nýja tengingu 
sem 66kV jarðstreng frá Varmahlíð til Sauðárkróks og er sú framkvæmd komin inn á 
framkvæmdaáætlun árið 2018. Með þeirri tengingu og nýrri 220kV línu frá Blönduvirkjun til 
Varmahlíðar er hægt að anna allt að 30MW orkunotkun á Sauðárkróki og 150MW orkunotkun við 
Varmahlíð. Mikilvægt þykir að farið verði í þessar framkvæmdir eins fljótt og auðið er.

Þá hefur Landsnet einnig uppi hugmyndir um að styrkja svæðið enn frekar með hringtengingu 
Sauðárkróks við meginflutningskerfið með lagningu línu frá tengivirki við Laxárvatn austur til 
Sauðárkróks um Þverárfjall. Raforkuflutningur getur þá annað allt að 45MW orkunotkun á
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Sauðárkróki. Þessi möguleiki er einungis raunhæfur að mati Landsnets ef til kemur umtalsverð 
orkunotkun bæði á Sauðárkróki og á Blönduóssvæðinu.

Brýnt er að setja í forgang lagningu jarðstrengs frá Varmahlíð til Sauðárkróks, Sauðárkrókslínu 2, 
eigi síðar en árið 2016 og í kjölfarið að ráðast í lagningu línu frá tengivirki við Laxárvatn um 
Þverárfjall og austur til Sauðárkróks.

Farið er fram á að fjárlaganefnd beiti sér fyrir stórbættu raforkuöryggi í Skagafirði og standi með 
því vörð um þá miklu verðmætasköpun sem hér fer fram.

9. Gagnatengingar

Góð fjarskipti eru grundvallaratriði og á öllum landsmönnum að standa til boða háhraðaþjónusta, 
óháð búsetu, en þetta er í samræmi við markmið gildandi fjarskiptaáætlunar Alþingis (nánar er 
kveðið á um þetta í lögunum og reglugerð um alþjónustu á sviði fjarskipta nr. 1356/2007). 
Háhraðanet er mikilvægt fyrir alla þætti þjóðfélagsins, en með háhraðatengingu er hægt að bæta 
lífsgæði, byggja upp atvinnu og þannig ýta undir jákvæða byggðaþróun sveitarfélaga, t.a.m. með 
því því að gera einstaklingum og fyrirtækjum kleift að sinna fjarvinnslu, fjarnámi að ógleymdri 
ferðaþjónustu. Má því segja að aðgangur að háhraða netsambandi sé meginforsenda 
uppbyggingar á landsbyggðunum.

í skýrslu starfshóps innanríkisráðherra; ísland Ijóstengt, er gengið út frá því að öll heimili og 
fyrirtæki eigi kost á 100 Mb/s háhraða nettengingu fyrir árið 2020.

Skorað er á þingmenn fjárlaganefndar að beita sér fyrir áframhaidandi uppbyggingu 
háhraðanets á landsbyggðunum.

10. Endurbætur vega í Skagafirði

Sveitarfélagið Skagafjörður leggur til eftirfarandi forgangsröðun varðandi bundið slitlag á
tengivegi;

1. Reykjastrandarvegur nr. 748
2. Hegranesvegur nr. 764
3. Sæmundarhlíðarvegur nr. 762
4. Ásavegur nr. 769
5. Tindastólsvegur nr. 746 verði settur á fjárlög á ný en uppbygging vegarins var á

samgönguáætlun 2007 - 2010 og átti að verja til verksins 39 mkr á þeim tíma. Einnig er
bent á að vegur að skíðasvæðinu í Tindastóli sé sá eini á norðurlandi sem ekki hefur verið 
lagður bundnu slitlagi.

6. Ólafsfjarðarvegur nr. 82 frá Ketilási að Molastöðum

Umhverfis- og samgöngunefnd Sveitarfélagsins Skagafjarðar lýsiryfir þungum áhyggjum af slæmu 
ástandi malarvega í sveitarfélaginu og telur brýnt að auka fjármagn til viðhalds þeirra. Að lokum 
ályktar nefndin að það sé mikið öryggismál fyrir vegfarendur á Skagastrandarvegi nr. 74 að hann 
verði endurbyggður hið fyrsta frá Hringvegi að Höskuldsstöðum
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11. Hafnir og sjóvarnir

Sveitarfélagið Skagafjörður ítrekar að veitt verði auknu fjármagni til hafnarframkvæmda og 
sjóvarna á næstu árum.

Uppsöfnuð þörf fyrir viðhald og nýframkvæmdir hjá Skagafjarðarhöfnum er mikil og í umsókn um 
framlög á samgönguáætlun 2015 til 2018 voru tilteknar helstu framkvæmdir sem ráðast þarf í á 
næstu árum;

* Endurnýja þarf gömul stálþil sem komin eru á tíma vegna mikillar tæringar 
Dýpka þarf snúningssvæði innan Sauðárkrókshafnar vegna tilkomu strandsiglinga

* Vinna þarf að undirbúningsrannsóknum vegna stækkunar á Sauðárkrókshöfn

Kostnaður við ofantaldar framkvæmdir eru um 600 milljónir króna og Ijóst að Hafnasjóður 
Skagafjarðar stendur ekki undir viðamiklum framkvæmdum sem þessum. Sömu sögu er að segja 
vítt og breitt um landið og því þarf að spyrna við fótum og stórauka fjármagn til framkvæmda við 
hafnir landsins.

Óskað er eftir stuðningi þingmanna við ofangreind verkefni.

12. Uppbygging ferðaþjónustu og tekjustofnar sveitarfélaga

Ferðaþjónusta er mjög ört vaxandi atvinnugrein. Fjöldi ferðamanna sem heimsækir landið er 
komin langt yfir eina milljón á ári og eykst hratt. Þjónustu hlutverk sveitarfélaga er viðamikið og 
vaxandi þegar kemur að ferðaþjónustu en tekjurnar skila sér ekki að sama skapi aftur inn til 
sveitarfélaganna. Flest sveitarfélög reka margvíslega þjónustu við ferðamenn, svo sem söfn, 
sundlaugar, upplýsingamiðstöðvar, tjaldsvæði, ferðamálabæklinga, upplýsingaskilti, snjómokstur 
og rekstur markaðsstofa.

Mikilvægi þessarar þjónustu hefur aukist undanfarin ár í takt við aukin straum ferðamanna til 
landsins. Auk þessara þátta hefurá undanförnum árum komið upp krafan um aukna uppbyggingu 
áfangastaða ferðamanna. í sumum tilfellum fæst mótframlag frá Framkvæmdasjóði 
ferðamannastaða í upphaflega fjárfestingu eða uppbyggingu. Sveitarfélögin skortir hins vegar 
auknar tekjur og trausta tekjustofna til að standa undir kröfum um aukna þjónustu og til að geta 
staðið fyrir nýjum verkefnum.

Endurskoða þarf tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga sem hlýst af auknum straumi ferðamanna 
til landsins svo að sveitarfélögin geti betur staðið að uppbyggingu ferðaþjónustunnar á sínum 
svæðum.

13. Búvörusam ningar

Sveitarfélagið Skagafjörður hefur áhyggjur af nýgerðum tollasamningum við Evrópusambandið. 
Tryggja verður afkomu og stöðu bænda í komandi búvörusamningum og réttláta samkeppnisstöðu 
gagnvart bændum í öðrum löndum.

Mikilvægt er að flýta gerð búvörusamninga.
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B. Fjárbeiðnir stofnana sveitarfélagsins og aðila sem njóta styrkja frá sveitarfélaginu

Hér á eftir verður tæpt lauslega á fáeinum atriðum varðandi nokkrar af fyrrgreindum umsóknum en að 
öðru leyti vísað í umsóknargögn þar sem það á við. Auk þess er tæpt á nokkrum mikilvægum málum sem 
sveitarstjórn telur brýnt að þingmenn fjárlaganefndar hugi að.

Menningarmál

Byggðasafn Skagfirðinga
Byggðasafn Skagfirðinga stendurfyrir umfangsmiklum rannsóknum á minjaumhverfi Skagafjarða, 
varðveislu minja og kennslu í fornu handverki, skráningum örnefna og fornleifa. Tvö megin verkefni 
safnsins á þessu sviði árið 2016 verða:

• Kirkjurannsókn
Rannsókn á elstu kirkjustöðum í Skagafirði hófst á vegum Byggðasafns Skagfirðinga sumarið 2008 og 
kallast hún Skagfirska kirkjurannsóknin. Sáralítið er vitað um elstu kristni í landinu, hvar og hvenær 
fyrstu kirkjur/kirkjugarðar voru sett niður og hverjir komu að því. Kirkjurannsóknin er fyrsta 
yfirlitsrannsóknin sem miðar að því að leita á skipulegan hátt að slíkum minjum, greina þær í landslagi 
og grafa til að staðfesta tilvist þeirra.

• Tyrfingsstaðaverkefnið og Fomverkaskólinn
Tyrfingsstaðir á Kjálka er sérstæð minjaheild sem vert er að nýta, varðveita og læra af. Bærinn sjálfur 
er afar merkileg heimild um húsagerð og búsetu í torfbæ á 20. öld (flutt var úr honuml969) og er 
einstakur að því leyti að hann er eina uppistandandi meðalbýlið sem varðveist hefur í Skagafirði með 
öllum sínum byggingum. Menningarsögulegt gildi heildarinnar er því mikið og er óumdeilanlega þess 
virði að henni verði skilað til komandi kynslóða. Byggðasafn Skagfirðinga fékk Tyrfingsstaðahúsin til 
að halda þar námskeið í fornu handverki undir merkjum Fornverkaskólans, sem er samtarfsverkefni 
byggðasafnsins, Háskólans á Hólum og Tréiðnadeildar Fjölbrautaskóla IMorðurlands vestra. Safnið 
útvegar allt efni á námskeiðin, sem eru fjármögnuð hvert fyrir sig, óháð efnistöku þar sem ekki er 
hægt að ætla nemendum að vinna efnið að öllu leyti. Efnið (að mestum hluta torf og rekaviður) er þó 
forsenda þess að námskeiðin fari fram og Tyrfingsstaðahúsin verði varðveitt.

Sögusetur íslenska hestsins -  rekstur, rannsóknastarf og heimildaskráning
Sögusetur íslenska hestsins ses. er alþjóðleg miðstöð þekkingar og fræðslu um sögu íslenska hestsins. 
Engin sambærileg stofnun eða fyrirtæki er til í heiminum um íslenska hestinn sem það. Sögusetrið er 
þannig ekki skagfirskt fyrirbæri, þó staðsetningin sé í Skagafirði. Sögusetrið er alþjóðleg stofnun um 
íslenska hestinn.

Saga hestsins er samofinn sögu þjóðarinnar. Nú er svo komið að okkar fyrrum þarfasti þjónn, íslenski 
hesturinn, er vinsælasti fulltrúi landsins á erlendri grundu. Útbreiðsla hans nær til um 20 þjóðlanda og 
um 60 þúsund félagsmenn eru innan vébanda FEIF, alþjóðasamtaka hestamannafélaga um íslenska 
hestinn. Vinsældir íslenska hestsins fara sífellt vaxandi bæði hér heima og erlendis. Saga íslenska 
hestsins er hluti af menningararfi íslendinga sem ber að varðveita og miðla. Sögusetrið er einstakur 
vettvangur fyrir rannsóknir, fræðslu, margskonar sýningahald og skemmtun fyrir unga sem aldna þar 
sem þeim er kynntur íslenski hesturinn á lifandi og fræðandi hátt, eiginleikar hans, saga og hlutverk í 
þjóðmenningu landsins í fortíð og nútíð.

Allt kynningarefni setursins og sýningar byggja á faglegum grunni. Sögusetrið er þannig að byggja upp 
faglega rannsóknastarfsemi og hágæða menningartengda ferðaþjónustu. Starfsemi þess er hrein 
viðbót inn í íslenska ferðaþjónustu. Sérstök áhersluverkefni verða að undirbúa aðkomu setursins að
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landsmóti hestamanna á Hólum 2016 og vinna við greiningu og flokkun á Ijósmyndasafni setursins sem 
er mikið að vöxtum og þarf að koma í varanlega geymslu.

Mikilvægt er að fá viðurkenningu hins opinbera á því að Sögursetrið er miðstöð rannsókna og fræðslu 
um sögu íslenska hestsins. Því væri æskilegast ef unnt væri að gera samning um það hlutverk við 
ráðuneyti sjávarútvegs- og landbúnaðarmála og/eða mennta- og menningarmála og tryggja með þeim 
hætti framtíðarfjármögnun setursins í stað þess að berjast fyrir tilverrétti þess frá ári til árs.

Byggðasaga Skagafjarðar -  ritun og útgáfa
Ritun og útgáfa Byggðasögu Skagafjarðar er mjög metnaðarfullt verkefni, sem áætlað er að verði í níu 
bindum, um 4000 blaðsíður í texta og myndmáli og á sér enga hliðstæðu á íslandi. Byggðasagan hlaut 
árið 2008 tilnefningu Hagþenkis til verðlauna í flokki fræðirita. Ritstjóranum, Hjalta Pálssyni, var á 
árinu 2010 veitt Fálkaorðan fyrir fræðistörf.

Byggðasagan er þegar farin að nýtast sem heimildarrit fyrir þá sem vilja fræðast um skagfirska byggð 
og menningu, sögu og staðfræði og er ómetanlegt uppflettirit í ferðaþjónustu og leiðsögn. Enn er 
nokkuð í land að ritun þessa mikla og um margt óvenjulega verks sé lokið. Útgáfan hófst með fyrsta 
bindi árið 1999 en í nóvember sl. kom út sjötta bindið. Upphaflega áttu bindin að vera sjö talsins en 
nú stefnir í að ritsafnið verði samtals níu bindi og standa vonir til að útgáfunni Ijúki árið 2018.

Menntamál

Háskólinn á Hólum
Háskólinn á Hólum er einn fjögurra opinberra háskóla á íslandi og stuðlar hann að öflugu mennta- og 
rannsóknastarfi í héraði sem og á landsvísu. Mikilvægt er að skólinn fái að þróast áfram sem sjálfstæður 
háskóli en lögð er áhersla á vilja til að auka samstarf við aðrar háskólastofnanir til muna. Háskólinn á 
Hólum er fjöregg samfélagsins hér í Skagafirði og er mjög mikilvægt að fjárlaganefnd standi vörð um 
þá miklu og mikilvægu starfsemi sem þar er stunduð.

Starfsemi Háskólans á Hólum og þátttaka í samstarfsverkefnum skapar atvinnutækifæri í héraði og 
hefur jákvæð áhrif á byggðaþróun. Mikilvægt er að Háskólinn á Hólum geti ræktað hlutverk sitt til 
menntunar einstaklinga á sviðum hestafræði, ferðamálafræði, og fiskeldis- og fiskalíffræði á 
metnaðarfullan og framsækinn hátt með dyggum stuðningi íslensks samfélags.

Háskólinn á Hólum hefur endurskipulagt og hagrætt mikið í stoðþjónustu sinni á undanförnum árum. 
í úttekt á gæðum náms við skólann árið 2013 kom í Ijós að of langt hefur verið gengi í niðurskurði í 
stoðþjónustu. Á sama tíma og nemendum hefur fjölgað og auknar kröfur eru gerðar til háskóla um 
þjónustu við nemendur. Mikil þörf er á að styrkja mannauð Háskólans á Hólum.

Umsóknum um skólavist sem bárust síðastliðið vor fjölgaði um 25% og nú í haust hafa aldrei verið fleiri 
nýnemar við skólann, eða 104. Heildarfjöldi nemenda við skólann er 261 þann 29. September 2015 að 
gestanemum meðtöldum sem eru 20 talsins. Úr þessum hópi munu 20 brautskrást þann 9. október. 
Gestanemar eru skráðir við aðra háskóla og því eru nemendur sem skráðir eru við Háskólann á Hólum 
220. Nemendum hefur því aftur fjölgað við háskólann. Á móti kemur að stöðugildum við Háskólann á 
tímabilinu frá 2009-2014 hefur fækkað um 22,5%.

Sjálfsaflafé skólans hefur verið um 37-47% af tekjum háskólans á árunum 2009-2014. Viðsnúningur var 
í rekstri háskólans frá árinu 2012 og var heildarskuld skólans við ríkissjóð lægri í árslok 2014 en hún var 
2012. Mikilvægt er að fjárheimild háskólans taki mið af grunn kostnaði vegna rekstar skólans. 
Reiknilíkanið þarf að taka mið f gerð háskólastarfseminnar á Hólum, þ.e. rekstri skólabús og
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staðarhaldi. Sóknaráætlun Háskólans á Hólum greinir þörf fyrir 75 m. kr. aukningu fjárheimildar til 
skólans, næstu þrjú árin.

Fjárlagafrumvarp ársins 2016 með öllum þeim breytingum sem þar eru til lagðar skapa Háskólanum á 
Hólum þrengri ramma til starfa á árinu 2016 en í ár. Þess má einnig geta að fjárheimild Háskólans á 
Hólum stendur ekki undir áætluðum launakostnaði starfsmanna háskólans, hvað þá öðrum kostnaði. 
Úr þessu þarf að bæta.

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra -  brýn nauðsynleg leiðrétting á fjárframlögum

Sumarið 2014 barst skólanum bréf frá ráðuneytinu (dagsett 10. júní 2014) þar sem fram kemur að 
ársnemendum á landsvísu eigi að fækka um 514. í sama bréfi segir að ársnemendum við FNV fækki 
um 10 miðað við gildandi fjárlög ársins 2014. í fjárlögum fyrir árið 2014 voru áætlaðir ársnemar við 
skólann 340 og hefði því talan eftir lækkun átt að vera 330 ígildi.

Á fundi ráðherra og skólameisturum framhaldsskólanna þann 10. september 2014 kom fram hjá 
ráðherra að fækkun ársnemendaígilda á landsvísu skapi svigrúm til að hækka greiðslur fyrir 
nemendaígildin við skólanna. Það átti að fækka nemendum á landsvísu og nota fjármagnið sem 
sparaðist til að hækka greiðslur fyrir ársnemendaígildi. Þetta var gert til að mæta launahækkunum 
kennara sem eru tæplega 30% og til að laga launastikuna í reiknilíkaninu, en hún hefur lengi verið 
fjarri raunveruleikanum. Þrátt fyrir hækkanir mun bilið milli launastikunnar og raunverulegra launa 
verða um 12%, við eigum sem sagt langt í land.

Miðað við þessar tölur hefði niðurskurðurinn sumarið 2014 átt að vera fullnægjandi, ef ekki ætti að 
skerða 25 ára og eldri í starfsnámi. Á skólasamningsfundi 27. október 2014 var hins vegar tilkynnt að 
skólinn fengi sem samsvaraði 302 nemendaígildi á fjárlögum fyrir árið 2015 og hefur sú tala ekki 
fengist leiðrétt.

FNV
Samanburður skólaáranna 2010 - 2014

Önn Fj. Nema Ársn. alls R. ársnem Brottf. áf.

2010-V 410 341
334

6,8%

2010-H 413 326 8,8%
2011-V 381 314

322
6,2%

2011-H 405 330 7,0%
2012-V 532 331

333
7,1%

2012-H 508 335 6,6%
2013-V 512 338

336
5,6%

2013-H 489 334 5,1%
2014-V 496 (320)

335
5,7%

2014-H 510 (350) 5,8%
(10.09.2015) ( ) Óstaðfest.

Eins og sjá má í meðfylgjandi töflu er nemendafjöldi við skólann mjög stöðugur og niðurskurður 
því í engu samræmi við stöðugan nemendafjölda. í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2016 er áætlað 
framlag til skólans 496,4 m.kr. eða 311 ársnemar.
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Ýmsar nýjungar hafa verið kynntar á undanförnum árum. Samstarf við atvinnulífið hefur verið 
mikið og að ósk þess hefur námsframboð verið aukið. Sem dæmi um það má nefna fisktæknibraut, 
nám í plastbátasmíði, slátrarabraut, nýsköpunar- og tæknibraut og nám í hestamennsku og 
kvikmyndagerð. Dreifnám skólans hefur einnig verið styrkt og gefst því börnum kostur á að sækja 
nám í sinni heimbyggð lengur en áður.

Auk framangreinds er lögð sérstök áhersla á að mennta- og menningarmálaráðuneytið viðurkenni 
slátrarabraut skólans og að skólinn verði höfuðskóli þeirrar greinar. Um er að ræða tveggja ára 
nám en FNV hefur unnið að gerð fyrstu námsbrautar í slátrun á landinu í samstarfi við öll helstu 
sláturhús landsins. Til að byrja með er námið hugsað þannig að bóklegi hluti þess verði kenndur í 
lotum á kvöldin og um helgar. Þannig getur fólk í atvinnulífinu stundað námið. Kennt verður í 
gegnum Linc og sent út til allra dreifnámsstaða á Norðurlandi vestra og víðar. Kennsla fer til að 
byrja með fram frá símenntunarmiðstöðinni á Akureyri þar sem kennarinn, ásamt nokkrum 
nemendum, verður staddur.

Óskað er eftir framlagi til uppbyggingar og starfrækslu brautarinnar sem nemur 15 m.kr. á ári.

Farskólinn -  miðstöð símenntunar á Norðurlands vestra
Hlutverk Farskólans er meðal annars að sinna sí- og endurmenntun á Norðurlandi vestra ásamt því 
að bjóða upp á raunfærnimat, náms- og starfsráðgjöf, íslensku fyrir útlendinga og háskólanám í 
fjarnámi í heimabyggð. Farskólinn starfar innan ramma framhaldsfræðslulaga frá 2010. Helsti 
markhópur Farskólans er fullorðið fólk sem ekki hefur lokið framhaldsskólaprófi. Farskólinn er í 
nánu samstarfi við sveitarfélögin á Norðurlandi vestra en þau reka námsver hvert á sínu svæði.

Á undanförnum árum hefur ásókn fullorðinna í þjónustu Farskólans -  miðstöðvar símenntunar á 
Norðurlandi vestra aukist. Sérstaklega á sviði náms sem gefur fólki framhaldsskólaeiningar. Sem 
dæmi má nefna námsleiðir eins og „Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum" sem 
Fræðslusjóður fjármagnar á móti þátttökugjöldum. í Námi og þjálfun er verið að kenna bóklegu 
greinarnar; ensku, dönsku, stærðfræði og íslensku sem námsmenn í verklegum greinum eins og 
húsasmíði þurfa að læra. Með því að Ijúka þessum greinum í Farskólanum geta fullorðnir 
námsmenn lokið sínu námi í framhaldsskólanum (verknámi) eða haldið áfram til stúdentsprófs 
kjósi þeir það.

Áframhaldandi samstarf hefur verið milli Farskólans, FNV, FISK Seafood hf og Fisktækniskólans við 
rekstur Fisktæknibrautar. Þetta verkefni er gott dæmi um mikilvægt samstarf tveggja skólastiga og 
atvinnulífsins. Það er mikilvægt að þingmenn í fjárlaganefnd og Alþingi íslendinga sé meðvitað um 
mikilvægi Farskólans þegar kemur að sí- og endurmenntun á Norðurlandi vestra.

íþrótta- og æskulýðsmál

Skíðasvæðið í Tindastóli -  aðgengi fyrir fatlaða
Skíðasvæðið í Tindastóli hentar vel fyrir alla fjölskylduna; þar er snjóframleiðsla sem gerir 
skíðasvæðið enn tryggara en áður. Á skíðasvæðinu eru góðar brautir fyrir gönguskíðafólk og 
sérstakt svæði fyrir brettaiðkendur. í þjónustuhúsinu er boðið upp á veitingar og þar er einnig 
skíðaleiga.

Ætlunin er að bjóða upp á skíðanámskeið fyrir fatlaða á skíðasvæði Tindastóls veturinn 2015-2016. 
Eftirspurnin og þörfin er allnokkur og m.a. þar sem málefni fatlaðra voru færð frá ríki til 
sveitarfélaga 1. janúar 2011 vill Skíðadeild Tindastóls geta boðið upp á fjölbreytta þjónustu fyrir 
alla, hvort sem um er að ræða fatlaða eða ófatlaða.
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Ekki þarf að fjölyrða um gildi þess að geta boðið fötluðum upp á tækifæri til aukinnar útivistar og 
vetraríþrótta. íþróttir fyrir fatlaða eru mjög mikilvægar, þarsem þærstuðla að auknum líkamlegum 
styrk hins fatlaða auk þess að efla sjálfstraust og félagsþroska. Margir fatlaðir lifa við vanmat á eigin 
getu og oft hefur leiðin til sjálfshjálpar legið í gegnum þátttöku í íþróttum.

Óskað er eftir stuðningi við að Ijúka fyrstu áföngum lagfæringar á aðgengi fatlaða við skíðasvæðið 
í Tindastóli þannig að hægt sé að bjóða fötluðum upp á aðstöðu til skíðaiðkunar og -námskeiða.

Með von um jákvæð viðbrögð.

Skagafirði 7. október 2015

f.h. Sveitarstjórnar Skagafjarðar

Virðingarfyllst,

/

Ásta Björg Pálmadóttir 
Sveitarstjóri
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