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Opinber fjármál - 
nýtt vinnulag 

Hvers vegna 
fundir með 
fjárlaganefnd?

Breytt framkvæmd opinberra fjármála krefst 
þess að formgera þurfi samskipti ráðuneyta, 
Alþingis og sveitarfélaga við undirbúning og 
afgreiðslu ríkisfjármálaáætlunar og fjárlaga
hvers árs.

• Bæta þarf greiningu á svæðisbundnum 
áhrifum fjárlaga og fjármálaáætlunar.

• Bæta þarf rekjanleika einstakra fjárveitinga, 
sem skipta ríkið litlu en 
sveitarfélag/stofnun öllu.

• Byggðastofnun er nær ókleift að sinna því 
lögbundu hlutverki að kanna byggðaáhrif 
opinberra fjármála.
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Auðlindagjöld 

Skipting tekna

Aukin sanngirni í tekjuskiptingu ríkis 
og sveitarfélaga

• Hlutdeild sveitarfélaga í 
skattstofnum

• Skynsamleg umræða um hlutdeild 
sveitarfélaga í tekjum hins opinbera 
af hagnýtingu auðlinda þar á meðal 
veiðigjöldum, gjaldi vegna nýtingar 
á eldissvæðum í sjó og 
gistináttagjaldi.
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Mannfjöldaþróun

• 19,7% fækkun 1998 -  2017

• 1,7% fjölgun 2017-2018

• Fjölgun má rekja beint til uppbyggingar í 
fiskeldis á svæðinu, til að mynda hefur 
verið fjölgun í Vesturbyggð 6 ár í röð frá 
2013 að jafnaði 2 % á ári.

• Væntingar um umtalsverða fjölgun á 
svæðinu ef áform um fiskeldi ganga eftir

• Aldurssamsetning er áhyggjuefni ef ekki 
tekst að fjölga íbúum á aldursbili 20-40 
ára.

%
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Ódrjúgsháls

Dynjandisheiði



Samgöngu-
áætlun

Fjármálaáætlun og Samgönguáætlun næstu 5 ára vinna loks
saman.
Þykir vel gert með fjármögnun framkvæmda.
• Dýrafjarðargangna
• Vestfjarðavegur 60 í Gufudalssveit.

Þykir miður með framkvæmdir;
• Strandavegur um Veiðileysuháls frestist um 4 ár, frá 2018 

til 2022. Byggð að leggjast af.
• Vegagerð á Dynjandaheiði frestast um 4 ár frá 2018 til 

2022 og Bíldudalsvegur um 8 ár til 2026. Ekki í takt við 
opnun Dýrafjarðargangna og uppbyggingu fiskeldis.

• Innstrandavegur. Engin framlög til endurbóta á vegi sem 
þjónar skóla, atvinnu og þjónustusókn í Strandabyggð.

• Engar aðgerðir í að fækka þeim 60 einbreiðu brúm á 
Vestfjörðum

• Engin framlög til að auka öryggi vegfarenda
• Jarðgangnaáætlun er slátrað, engar framkvæmdir næstu 

10 árin! ¥
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Hafnir og 
flugvellir

Hafnarmál
Hafnarbótasjóður hefur verið sveltur um árabil.

Uppsöfnuð viðhaldsþörf

Nýframkvæmdir í lágmarki og því erfitt að mæta þörfum nýrra 
arðbærra atvinnutækifæra; fiskeldi, skemmtiferðaskip, 
kalkþörungar.

Dæmi: Með tilkomu siglinga Samskipa til og frá Bíldudalshöfn, með þeirri 
starfsemi þar er nú þegar er höfnin í raun sprungin og mikil þörf á 
framkvæmdum við hana.

Flugmál

1.200 mkr. uppsöfnuð þörf vegna vanfjárfestinga í 
áætlunarflugvöllum utan millilandaflugvalla. Bílastæði við 
Ísafjarðarflugvöll, tækjageymsla á Bíldudal o.s.fr

Staðarvalskönnun á nýju flugvallarstæði á Vestfjörðum, 
samkvæmt þingsályktunartillögu þingskjal 152 -  152. mál, 
149. löggjafarþing. %
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Almennings-
samgöngur

FV krefst hækkunar í takti við 
önnur landshlutasamtök eða 250 
mkr og að auki 15 mkr. til 
þróunarverkefna á Vestfjörðum.

8 ferðir í viku til Bíldudals - Hækka 
framlag til ríkisstyrkts flugs á 
Bíldudal um 32 mkr.,

„Skoska leiðin" komist í 
framkvæmd.

%
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Hreinorka

Orkuskipti

Flutningar

Kolefnisgjald.
• Ójafnræði er milli þegna landsins í notkun hreinorkubíla 

sökum markaðsbrests í dreifingu um landið
• Innviðir byggjast hægar upp, lengri vegalengdir og ónógt 

framboð í almenningssamgöngum

Kolefnisgjald heim í hérað
• 380 mkr. sem fara í hækkun kolefnisgjalds á árinu 2019 

fari til að niðurgreiða uppbygginu innviða og efla 
almenningssamgöngur

Virðisaukaskattur á flutninga
• hækkar vöruverð, byggingarkostnað og aðrar 

framkvæmdir utan höfuðborgarsvæðis

4
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Hvað drífur vöxt á 
Vestfjörðum?

• Atvinnugreinar sem eru 
að vaxa mest á tímabilinu

• Fiskeldi sker sig frá öðrum 
atvinnugreinum

Undirflokkar atvinnugreina (milljarðar króna) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016|vöxtur 2010-2016
Fiskveiðar 8,59 8,73 8,65 9,46 9,85 9,14 9,02 5%
Fiskvinnsla 15,12 16,55 18,66 17,80 15,97 20,40 16,10 6%
Fiskeldi 0,17 0,27 1,29 1,53 2,38 2,27 6,90 3969%
Annar framleiðsluiðnaður 2,63 2,69 2,89 3,09 3,66 3,60 4,32 64%
Landbúnaður og skógrækt 0,20 0,21 0,28 0,32 0,32 0,33 0,33 64%
Orka og veitur 2,45 2,87 3,17 3,63 3,88 3,54 3,45 41%
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 2,56 1,59 1,76 1,99 2,32 2,34 2,34 -9%
Gististaðir og veitingarekstur 1,34 1,01 1,05 1,09 1,27 1,40 1,69 26%
Smásala, verslun og þjónusta 6,12 7,27 7,73 7,35 7,69 7,96 8,30 36%
Annað 0,62 0,96 1,05 1,15 1,21 1,47 1,47 136%
Samtals 39,81 42,15 46,53 47,42 48,56 52,45 53,93

¥
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Veiðigjöld

• Veiðigjöld leggjast mjög þungt á 
minni og meðalstórar útgerðir á 
árinu 2018.

• Veiðigjald hækkar á Vestfjörðum um 
212 % á milli ára 2017 og 2018

• 900 mkr. fara úr vestfirsku hagkerfi

• Af hverjum 2 kr. í skattgreiðslum 
kemur 1 kr. til baka á Vestfirði

¥
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Stjórnsýsla fiskeldis byggð upp á Vestfjörðum
Krafa um að 
rannsóknir, skipulag 
og eftirlit atvinnu- 
greinarinnar 
fiskeldis verði byggt 
upp á Vestfjörðum.

*
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Stærsti vinnuveitandinn 
Hólmadrangur í greiðslustöðvun

Atvinnulíf og 
byggðaþróun á 
Ströndum

• Erfið staða sauðfjárbúskapar

• Fækkun íbúa þriðja árið í röð eftir
^  • • • | f • f Ifjölgun árin á undan

• Þörf á raunverulegum aðgerðum við 
þróun atvinnulífs og byggðar á 
svæðinu

• Aðgerðarleysi er ákvörðun

¥
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Ferðaþjónusta á 
Vestfjörðum
• Erlend markaðssetning landshluta 

ófjármögnuð
• Líklega besta tæki til dreifingar 

ferðamanna

• Áfangastaðaáætlun -  fyrstu umferð 
lokið og kynningar framundan

• Helstu aðgerðir grundvallast í 
bættum samgöngum

• Hringvegur 2
• Látrabjarg
• Dynjandi
• Hornstrandir
• Ferðaþjónusta í bæjarkjörnum
• Göngu, hlaupa-og hjólaleiðir á 

öllum Vestfjörðum



Gistináttagjald

• Gistináttagjald verði fært til 
sveitarfélaganna strax á árinu 2019

• Tekjur af gistináttagjaldi renni til 
uppbyggingar á ferðamannastöðum 
vítt og breytt um landið

• Úthlutað gegnum Jöfnunarsjóð til að 
tryggja sanngjarna dreifingu



Heilbrigðismá

Aukin miðlæg þjónusta eykur hagræði ríkisins en færir aukin 
kostnað á íbúa í dreifbýli.

Hækkun framlaga beinist að mestu til höfuðborgarsvæðis í formi 
uppbyggingar Landspítala - háskólasjúkrahúss. Framlög til annarra 
heilbrigðisstofnana eftir hrun hafa ekki fengist leiðrétt.

Auka þarf aðgengi að sérfræðingum og efla átak í uppbyggingu 
fjarlækninga.

Brýn þörf á:
- uppbyggingu tíu hjúkrunarrýma á suðursvæði 
Vestfjarða.
- uppbyggingu mæðraverndar og heimahjúkrunar á 
sunnanverðum Vestfjörðum.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða naut ekki hagræðingar af 
sameiningu heilbrigðisstofnana á Patreksfirði og Ísafirði.

Ekkert tillit tekið til aukins kostnaðar vegna fjarlægða á milli 
starfsstöðva.



Fræðslumál 

Framhaldsskólar

Staðbundið framhaldsnám er hluti af jöfnuði í 
búsetuskilyrðum landsmanna og öflug starfsemi 
Menntaskólans á Ísafirði og starfsemi framhaldsdeilda á 
Patreksfirði og nú á Hólmavík er þar afar mikilvægur 
þáttur.

Halda verði úti fjölbreyttu bók- og starfsnámi við 
Menntaskólann á Ísafirði og mikilvægt að ekki sé þrengt 
að starfsemi skólans með óhagstæðum rekstarmódelum 
sem miðuð eru við fjölmennari skóla eða stór 
upptökusvæði fyrir nema.

Gera þarf iðnnámi hærra undir höfði með því að minnka 
kröfur um lágmarksfjölda nemenda í hópum.

Styðja þarf vel við sveitafélög sem óska eftir því að opnuð 
verði framhaldsdeild í þeirra sveitafélagi m.a. á Reykhólum.

Vestfjarðastofa



Fræðslumál 

Lýðháskólinn á 
Flateyri

Áhrifamikil byggðaaðgerð
• 20% fjölgun íbúa á Flateyri
• Ungt fólk sem vantar í íbúasamsetningu
• Nýr valmöguleiki fyrir ungt fólk sem fallið 

hefur brott úr framhaldsskóla

Hófst haustið 2018 -  fjármagn aðeins 
tryggt til eins árs

Krafist er að mennta og 
menningarmálaráðuneyti ljúki gerð 
frumvarps til laga um starfsemi 
lýðháskóla og þeim tryggt 
rekstrarfjármagn.



Flutningsjöfnun 

Skipulagsmál

Svæðisbundin flutningsjöfnun
Stjórnarfrumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 160/2011 um 
svæðisbundna flutningsjöfnun, þingskjal 158 - 158. mál, 149. 
löggjafarþing

• Ráðherra stefnir á stækkun áhrifasvæðis en ekki er gert ráð 
fyrir hækkun framlaga.

• Umhverfi í örri þróun, strandsiglingar að dragast saman.
• Aðilar að reka sig upp í 200.000 EUR þakið - þyrfti að 

endurskoða.
• Eðlilegt að þakið væri miðað við íslenska krónutölu eða 

hlutfall í stað evra, þar sem þetta er stuðningur við flutninga 
innanlands.

Skipulagsmál sveitarfélaga
Hækka þarf framlög til Skipulagssjóðs. 

• Aukin áhugi fyrir svæðisskiplagsgerð vegna 
stefnu ráðherra um aukna samvinnu sveitarfélaga

• Aukið flækjustig vegna nýrra verkefna s.s. 
Vindorkuvera.

• Umhverfismat áætlana hækkar einnig kostnað.



Byggðaáætlun 

Sóknaráætlun

Byggðaáætlun
• Byggðaáætlun - Vel unnin áætlun en fjöldi 

verkefna með lítið framlag, sérstaklega þegar 
tekið er tillit til vinnu við umsóknir

Sóknaráætlanir
• Mikilvægt tæki til valdeflingar landshluta
• Tryggja þarf aukið fjármagn til sóknaráætlana
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Fjölmenningar- 
setur 

Náttúrustofur

Málefni innflytjenda og flóttamanna
• Fjölmenningarsetur
• Framlag er óbreytt og hefur verið til fleiri ára.
• Efla starfsemi m.a. opnun skrifstofu á 

höfuðborgarsvæði og rafræna þjónustu

Náttúrustofur
• Fjórða árið í röð með tillögu um lækkun framlaga 

alls 44,8 mkr.
• Hefur verið leiðrétt árlega.
• Náttúrustofa Vestfjarða skert aukalega
• Leiðrétta framlög enn og aftur eða finna ný 

verkefni s.s. vöktunarverkefni
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Ef rétt er gefið er framtíð Vestfjarða björt
Umhverfi

Einstök náttúra og umhverfi Vestfjarða er grundvöllur 
atvinnu- og mannlífs.

Vestfirsk samfélög eru varðmenn náttúrunnar og svæðið 
hefur umhverfisvottun Earth Check.

Atvinnumál

Sjávarútvegur hefur um aldir verið grundvöllur atvinnulifs 
á Vestfjörðum.

Ræktun blárra akra, hógvær virkjun vatnsfalla og 
ferðaþjónusta á forsendum sjálfbærni og gæða eru þær 
stoðir sem Vestfirðir vilja bæta við og byggja á til framtíðar.

Samfélag

Samfélög eiga rétt á sjálfbærri nýtingu auðlindanna og 
sjálfbær nýting náttúruauðlinda er forsenda búsetu á 
svæðinu. ¥ Vestfjarðastofa


