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Efni; Umsögn um frumvarp til fjárlaga 2022

í þessari umsögn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) er farið yfir helstu þætti í fjárlögum 
sem hafa áhrif á stöðu mála hjá sveitarfélögum á Vesturlandi sem og á fjármögnun þeirra 
verkefna sem SSV sinnir lögum samkvæmt.

Málefni fatlaðra
Á Haustþingi SSV sem fram fór 29 september s.l. kom fram að sveitarstjórarfulltrúar hafa áhyggjur 
af rekstrarstöðu sveitarfélaga og við blasir að rekstur þeirra stefnir í að verða erfiður á næstu 
árum í kjölfar Covid-19. Þetta tengist sérstaklega rekstri þungra málaflokka eins og málefna 
fatlaðra þar sem framlög ríkisins standa engan veginn undir þeirri þjónustu sem lögum samkvæmt 
bera að veita. í ályktun um opinbera þjónustu á áðurnefndu þingi var bókað að „ Haustþing SSV 
telur að skilyrðislaust þurfi að tryggja viðbótarframlög ríkisins, í  fjárlögum 2022 og í 
fjármálaáætlun fyrir árin þar á eftir, svo ekki þurfi að koma til þess að þjónusta við fatlað fólk 
verði skert. Það á ekki hvað síst við í  þeim tilvikum þegar einstaklingar þurfa mikla 
og fjölþætta þjónustu. Mikil útgjaldaaukning hefur orðið hjá sveitarfélögunum til þjónustu við 
fatlaðfólk, sem skýrist einkum af kostnaðaráhrifum af nýjum kröfum í lögum og reglugerðum og 
aukinni réttindavitund þjónustuþega og aðstandenda þeirra. Haustþing SSV bindur vonir við að 
yfirstandandi úttekt Ríkisendurskoðunar leiði til vandaðs samtals á milli ríkis og sveitarfélaga 
og þar afleiðandi til nauðsynlegra úrbóta ífjármögnun málaflokksins. Haustþing SSV telur einnig 
brýnt að hugað verði sérstaklega að auknum atvinnutækifærum fyrir fatlað fólk og fólk með 
skerta starfsgetu."

Útsvar og átaksverkefni
Sveitarstjórnarfulltrúar á Vesturlandi hafa verið í broddi fylkingar varðandi þá kröfugerð að 
aðgengi sveitarfélaga að upplýsingum um á hverju útsvarsálagning er byggð verði bætt. Það er 
mikilvægt til að sveitarfélög geti haft eðlilegt eftirlit með þessum skattstofni sínum, geti lagt



mat á það hvort líklegt sé að tekjur skili sér o.s.frv. Það er nauðsynlegt að yfirvöld bregðist við 
þessari kröfu, en viðræður um þessa breytingu hafa staðið yfir í á þriðja ár. Á fundi stjórnar SSV 
17 nóvember s.l. varð umræða um verkefnið Allir vinna og mikilvægi þess að það verði 
framlengt út árið 2022. Stjórn bókaði eftirfarandi: „Að mati stjórnar SSV hefur verkefni 
stjórnvalda „Allir vinna"skilað góðum árangri og skapað aukna atvinnu í kjölfar Covid- 
19. Fjölmargir hafa ráðist í framkvæmdir við fasteígnir sínar og nýtt sér þann afslátt af 
virðisaukaskatti sem verkefnið felur í  sér. Þvískorar stjórn SSV á ríkisstjórnina að framlengja 
gildistíma verkefnisins út árið 2022."

Hjúkrunar- og dvalarheimili
Rekstur hjúkrunar- og dvalarheimila hefur verið mjög þungur undanfarin ár og sveitarfélög á 
Vesturlandi hafa iðulega þurft að leggja fjármagn til reksturs heimilanna þó málaflokkurinn sé 
alfarið á ábyrgð ríkisvaldsins. í„Gylfaskýrslunni" svonefndu sem var birtfyrrá þessu ári kom skýrt 
fram að rekstur heimilanna á landinu hafi verið vanfjármagnaður undanfarin ár og vantað hafi 
tæpa 3 milljarða inn í reksturinn ef horft erframhjá framlögum sveitarfélaganna. í kjölfar útgáfu 
skýrslunnar var veitt auknu fjármagni til reksturs hjúkrunar- og dvalarheimila á fjáraukalögum. 
Það eru því mikil vonbrigði að fjárlagafrumvarpið innihaldi ekki þær viðbætur sem voru á 
fjáraukalögum. Þar skal helst nefna að þar er ekki að finna milljarð sem bætt var inn í daggjaldið 
í sumar til að afstýra neyðarástandi í rekstri heimilanna. Þá er ekki að sjá í frumvarpinu að 
kostnaður hjúkrunarheimilanna vegna „Betri vinnutíma" vaktafólks sé bættur. Auk þessara þátta 
má nefna að það virðist langt frá því að nægt tillit sé tekið til aukinnar hjúkrunarþyngdar eða 
verðlags- og launahækkana. Því viljum við árétta ályktun Haustþings SSV 2021 þar sem samþykkt 
var að skora á heilbrigðisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra að ráðast nú þegar í aðgerðir 
til að leiðrétta stöðu hjúkrunarheimila.

Sameöneumál

Það var fagnaðarefni á s.l. ári þegar stjórnvöld réðust í fjárfestingarátak í samgöngumálum.
Hins vegar eru það vonbrigði að því átaki Ijúki að stærstum hluta nú í árslok. Að mati SSV hefði 
verið mikilvægt að halda því áfram, en á Vesturlandi eru mörg brýn verkefni sem bíða 
fjárveitinga. Þar má nefna framkvæmdir við Skógarstrandarveg, sem er eini stofnvegurinn í 
byggð á Vesturlandi sem ekki er lagður bundnu slitlagi. Þá er nauðsynlegt að hefja að nýju 
framkvæmdir við veginn um Uxahryggi og Ijúka lagningu slitlags á veginn um Laxárdalsheið, en 
báðir þessir vegir eru mikilvægar vegtengingar við aðra landshluta. Loks er mikilvægt að 
fjárveitingartil tengivega verði ekki fyrir niðurskurði, en hærri fjárveitingartil þessa vegaflokks 
undanfarin tvö ár hafa skilað verulegum árangri í lagningu bundins slitlags í dreifbýli.

Byggðamál oe nvsköpun

Á fjárlögum er gert ráð fyrir að framlög til Sóknaráætlana landshluta skerðist sem nemur 
viðaukaframlagi á árinu 2021. Að okkar mati er það afar bagalegt þar eða sóknaráætlun og 
uppbyggingarsjóður eru í lykilhlutverk á landsbyggðinni til að efla nýsköpunar og



menningarstarf. SSV hvetur því eindregið til þess að framlög til sóknaráætlana verði aukin til 
þess að styðja við nýsköpun og menningarstarf á landsbyggðinni. Þá hafa framlög á fjárlögum til 
Byggðastofnunar verið lækkuð undanfarin ár sem þýðir að framlög Byggðastofnunar til 
atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni hefur lækkað um tæp 2% frá árinu 2020. Á sama tíma er 
aukin eftirspurn eftir þjónustu ráðgjafa og ekki síst vegna nýsköpunarverkefna eftir að 
IMýsköpunarmiðstöð var lögð niður. Einnig er mikilvægt að verja auknu fjármagni til Lóu 
nýsköpunarstyrkja á landsbyggðinni til þess að efla frekar nýsköpun á landsbyggðinni, en 
nýsköpun verður án nokkurs vafa leið okkar út úr þeim hremmingum sem Covid 19 hefur fært 
yfir okkur.

í þessari umsögn hafa verið reifaðar helstu ábendingar sem Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi 
(SSV) hafa varðandi tillögu að fjárlögum 2022.

Með vinsemd og virðingu

Páll S. Brynjarsson 
Framkvæmdastjóri SSV


