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Efni; Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun 2023-2027.

Inngangur

í þessari umsögn um fjármálaáætlun 2023-2027 er farið yfir helstu þætti í áætluninni sem hafa áhrif á 
stöðu mála á Vesturlandi, hjá sveitarfélögum og opinberum stofnunum.

Staða sveitarfélaga og íbúaþróun á Vesturlandi

Almennt er fjárhagsstaða sveitarfélaga á Vesturlandi þokkaleg og Ijóst að ýmsar þær aögeröir sem gripið 
var til, til þess að milda áhrif Covid 19 á sveitarfélögin hafa skilað árangri. Eftir sem áður glíma sum 
sveitarfélaganna við þröngan fjárhag og háa skuldsetningu og hafa því lítið svigrúm til þess að efla 
þjónustu við íbúa eða ráðast í mikilvægarfjárfestingar. Öll sveitarfélögin á Vesturlandi eru með 
skuldaviðmið undir 150%.

Íbúum á Vesturlandi hefur fjölgað nokkuð á undanförnum árum, fjölgunin hefur fyrst og fremst verið á 
sunnanverðu Vesturlandi, Akranesi, Hvalfirði og í Borgarbyggð. Fjöldi íbúa á Snæfellsnesi hefur staðið í 
stað, en íbúum í Dalabyggð hefur fækkað. Þetta má glöggt sjá á mynd hér að neðan.

Svipuö þróun var á árinu 2021, en þá fjölgaði íbúum á Vesturlandi um 309. Áfram var töluverð fjölgun á 
sunnanverðu Vesturlandi, en einnig varð fjölgun í Dalabyggð sem er mjög jákvæð breyting. Hins vegar 
fækkaði íbúum á Snæfellsnesi. í árslok 2021 voru íbúar á Vesturlandi 17019.



Samgöngur og fjarskipti.

Frá árinu 2004 hafa Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi með reglubundnum hætti lagt kannanirfyrir íbúa 
um viðhorf þeirra til ýmissa búsetuþátta í landshlutanum. Þar má glöggt sjá að Íbúarnir verða sífellt 
óánægðari með vegakerfið. Á sama tfma er Ijóst að vegakerfið skiptir miklu máli varðandi byggðaþróun 
á svæðinu og í könnun meðal fyrirtækja á Vesturlandi sem KPMG vann árið 2019 kemur fram að 
vegakerfið muni hafa mest áhrif á hvernig atvinnuiíf á Vesturlandi þróist næstu 20 árin. Þetta kemur 
heim og saman við það sem segir Í fjármálaáætlun að „góðar samgöngur eru ein af forsendum þess að á 
Íslandi búi sjálfstæð núti'maþjóð. Samgöngur hafa mikil áhrif á þróun byggðar og atvinnumála."

Haustið 2021 samþykktu sveitarfélögin á Vesturlandi nýja samgöngu- og innviðaáætlun fyrir Vesturland. 
Sveitarfélögin hafa undanfarin ár talað einum rómi varðandi forgangsröðun verkefna og stefnt er að þvi' 
að svo verði áfram. í nýrri samgönguáætlun sem og ályktun frá Haustþingi SSV 2021 er komið inn á þær 
framkvæmdir sem brýnt er að ráðast í á næstu árum.

Hefja undirbúning að tvöföldun Vesturlandsvegar frá Hvalfjarðargöngum í Borgarnes og að 
framkvæmdum verði lokið fyrir árið 2030.
Sundabraut, skiptir íbúa Vesturlands miklu máli og það er afar mikilvægt fyrir byggðaþróun í 
landshlutanum að Sundabraut verði tilbúin árið 2031 eins og stjórnvöld stefna að.
Samhliða þessu er Ijóst að fara þarf í tvöföldun Hvalfjarðarganga á næstu árum ef og þegar 
hámarki umferðar um göngin skv. reglugerð verður náð. Ríkissjóður verður tímanlega að hafa 
frumkvæði að nauðsynlegum undirbúningi og framkvæmd verkefnisins.
Snæfellsnesvegur númer 54 um Skógarströnd er eini stofnvegur Vesturlands án bundins slitlags 
og sá lengsti án bundins slitlags á láglendi á öllu landinu. í fjármálaáætlun kemurfram á bls. 272 



að um 330 km af stofnvegakerfi landsins sé án bundins slitlags og af því eru ríflega 50 km á 
Skógarströnd. Eitt af meginmarkmiðum samgönguáætlunar er aö leggja bundið slitlag á 
stofnvegi sem sýnirglöggt hve mikilvægt er að klára lagningu slitlags á Skógarstrandarveg. 
Haustþing SSV 2021 skoraði þvi' á stjórnvöld að halda áfram að veita fjármagni til framkvæmda á 
Skógarstrandarvegi aIIt fyrsta tímabil núgildandi samgönguáætlunar þannig að fjármagni verði 
veitt til vegarins árin 2023 og 2024.
Það er óviðunandi að áframhaldandi framkvæmdum við Uxahryggjaveg verði frestað til ársins 
2025. Haustþing SSV 2021 skoraði þvi' á stjórnvöld að hefja að nýju framkvæmdir við verkefnið 
og að þeim verði lokið eigi síðar en árið 2025. Framkvæmdin mun m.a. tengja saman 
atvinnusvæði á Suðurlandi og Vesturlandi og búa til verðmæt tækifæri í ferðaþjónustu.
Áhersla verði lögö á að bundið slitlag veröi komið á alla tengivegi í byggð . Ef fjárveitingar veröa 
áfram í samræmi við það sem þær voru á árinu 2021 ætti að nást góður árangur. Þá er mikilvægt 
að vegurinn um Laxárdalsheiði verði endurskilgreindur og hann verði settur sem sérstök 
framkvæmd á samgönguáætlun og tekinn úr flokki tengivega. Mikilvægt er að Ijúka lagningu 
bundins slitlags á veginn eigi síðar en árið 2023.
Afar brýnt er að nú þegar verði farið í viðhaldsverkefni við þjóðveg 54 á Snæfellsnesi. Sömuleiðis 
er mjög brýnt að fara í viðhald á Vestfjarðavegi í mið-Dölum. Haustþing SSV 2021 skoraði á 
stjórnvöld að auka framlög til Vegagerðarinnar, ekki síst til almenns viðhalds. Þó nýjar 
vegaframkvæmdir séu af hinu góða, þá má ekki gleymast að sinna viðhaldi eldri vega þannig að 
sú fjárfesting skili arðsemi, geti þjónað hlutverki sínu og öryggi vegfarenda sé tryggt.
Haustþing SSV 2021 fagnaði nýjum lögum um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir. 
Gjaldtöku skal hins vegar stillt í hóf gagnvart þeim sem eru reglulega á förum þar sem veggjald er 
lagt á og komið til móts við þau sem sækja atvinnu eða nám og þurfa að nýta viðkomandi 
mannvirki.

Sveitarfélögin á Vesturlandi telja mjög brýnt að ráðast sem fyrst Í þær framkvæmdir sem taldar eru upp 
hér að ofan.

Einnig viijum við benda á að á Vesturlandi er ennþá mjög stórt hlutfall vega malarvegir og á það bæði við 
um stofnvegi og tengivegi. Á meðfylgjandi mynd má sjá að aðeins á Norðurlandi vestra er hærra hlutfall 
malarvega í landshluta.



Hlutfall malarvega af vegakerfinu
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Stjórn SSV telur mikilvægt að auka enn frekar framlög til uppbyggingar á háhraða nettengingum, sem eru 
einn mikilvægasti hlekkurinn Í samskiptum, þ.m.t. viðskiptaháttum nútÍmans, og hluti af grunngerð 
samfélagsins. Afar brýnt erað horfa sérstaklega til þéttbýlisstaða á landsbyggðinni sem ennþá eru án 
Ijósleiðara og skapa þau skilyrði, að Ijósleiðaravæðing á þessum stöðum gangi hraðarfyrir sig, þannig að 
sami árangur náist í því verkefni og við Ijósleiðaravæðingu í dreifbýli sem hefur heppnast afar vel.

Stjórn SSV leggur þunga áherslu á að fjárfestingar til samgöngumál og fjarskipta verði ekki lækkaðar 
eftir árið 2023.. Með því verði hægt að byggja upp vegakerfi og fjarskipti og þjóðin tilbúin til þess að 
taka að nýju á móti þeim fjölda ferðamanna sem sæki landið heim eftir Covid.

Heilbrigðisþjónusta

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi fagna þeirri áherslu sem kemur fram í fjármálaáætlun að auka 
fjárveitingartil heilbrigðisþjónustu í því skyni að efla hana. Við viljum benda á þau tækifæri sem felast í 
því að byggja upp sérhæfða þjónustu á sjúkrahúsum utan höfuðborgarinnar, en góð reynsla af bakdeild á 
sjúkrahúsinu í Stykkishólmi og nýstofnaðri deild fyrir liðskiptaaðgerðir sýna þetta.

Brýnt er efla frekar þjónustu heilsugæslustöðva, en þær gegna mjög mikilvægu hlutverki í öllum 
byggðarlögum. Þær þurfa að vera vel í stakk búnartil að mæta þörfum íbúa svæðisins á hverjum tíma, 
auk þess að sinna stórauknum fjölda ferðafólks og sumarhúsafólks sem sækir Vesturland heim og þarf á 
heilbrigðis- og slysaþjónustu að halda. Mikilvægt er að skapa heilsugæslustöðvunum þá umgjörð að 
hægt sé að tryggja stöðugleika og samfellu í viðveru lækna og annars menntaðs heilbrigðisstarfsfólks alla 
daga á heilsugæslustöðvum umdæmisins.



Hjúkrunar- og dvalarheimili

Á Vesturlandi eru rekin sjö hjúkrunar- og dvalarheimili; í Ólafsvík, Grundarfirði, Stykkishólmi, Búðardal, 
Borgarnesi og á Akranesi. Síðan er heimili á Fellsenda í Dalabyggð sem er sérstakt heimili fyrir eldra fólk 
sem glímir við heilabilun. Rekstur þessara heimila hefur gengið misjafnlega og hjá sumum heimilum 
duga framlög ríkisins engan veginn fyrir rekstri og hafa þá sveitarfélögin verið að greiöa með rekstrinum 
til þess að endar nái saman. Í skýrslu sem KPMG vann fyrir SSV árið 2021 kemur fram að tap upp ríflega 
70 m.kr. varð samtals á rekstri 5 af 7 hjúkrunarheimilum í landshlutanum árið 2020, en 2 heimili voru 
rekin með tekjuafgangi. Þær breytingar sem gerðar voru á framlög til hjúkrunarheimila árið 2021 og 
áfram í fjárlögum 2022 voru mjög jákvæð skref í þá átt að framlög ríkisins standi undir rekstri 
hjúkrunarheimila. Mikilvægt er að halda áfram á þessari braut og hækka framlög til reksturs hjúkrunar- 
og dvalarheimila

Menntamál

Á Vesturlandi eru þrír framhaldsskólar sem allir gegna mikilvægu hlutverki, varöandi þjónustu við íbúa og 
byggðafestu á svæðinu. Skólarnir í Grundarfirði og í Borgarnesi eru bóknámsskólar, en á Akranesi er 
bók- og verknámsskóli. Mikilvægt er að þeir hafi svigrúm og fjármagn til að halda úti öflugu starfi.

Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri og Háskólinn á Bifröst hafa mikil áhrif á mannlíf og þróun 
samfélaga á Vesturlandi. Þetta eru fjölmennir vinnustaðir sem laða að ungt fólk, auk þess sem skólarnir 
koma að ýmsum verkefnum sem tengjast uppbyggingu á Vesturlandi. Því er ekki síður mikilvægt að 
þessar stofnanir fái tækifæri til að dafna. Fjárhagsstaöa skólanna hefur batnað að undanförnu og 
mikilvægt er að þeirgeti haldið út öflugu starfi.

Loks er mikilvægt er að endurskoða fjárveitingar til Símenntunarmiðstöðva á landsbyggðinni, en framlag 
ríkisins hefur nánast verið óbreytt undanfarin ár. Vegna þessa hefur Símenntunarmiðstöð Vesturlands 
þurft að ráðast í hagræðingaraðgerðir sem bitna á starfseminni. Það blasir hins vegar við að 
símenntunarmiðstöðvar verða í stóru hlutverki í þeirri endurreisn sem framundan er eftir Covid. Hér má 
líka minn á að í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar segir að „tæknibreytingar kalla á nýja færni fólks 
til að starfa í flóknu samfélagi og þáttur sí- og endurmenntunar verður enn mikilvægari."

Málefni fatlaðra

Mikil útgjaldaaukning hefur orðið hjá sveitarfélögunum til þjónustu við fatlað fólk, sem skýrist einkum af 
kostnaðaráhrifum af nýjum kröfum í lögum og reglugerðum og aukinni réttindavitund þjónustuþega og 
aðstandenda þeirra. í kjölfar umræðu á Haustþingi SSV árið 2021 bókaði þingið „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."

Því ítreka Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi þess bókun.



Nýsköpun

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi fanga því að samkvæmt fjármálaáætlun á að verja auknu fjármagni til 
nýsköpunar. Vestlendingar hafa á undanförnum tveimur árum byggt upp öfluga umgjörð varðandi 
stuðning til nýsköpunar. Nýsköpunarsetur og samvinnurými hafa orðið til í flestum þéttbýlisstöðum og 
nú í maí 2022 tekur til starfa nýtt nýsköpunar- og þróunarsetur háskólanna á Vesturlandi, Bifrastar og 
LBHÍ. Þá hafa heimamenn nýverið stofnað Nýsköpunarnet Vesturlands NýVest.

Mikilvægt er að stjórnvöld styðji sérstaklega við nýsköpun á landsbyggðinni með því að efla Lóuna 
nýsköpunarsjóð fyrir landsbyggðina.

Orkumál

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi taka undir þær áherslur ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutleysi og full 
orkuskipti fyrir árið 2040 og að dregið verði úr notkun jarðefnaeldsneytis með orkuskiptum. Því er 
mikilvægt að styðja við rannsóknir og uppbyggingu vetnis- og rafeldsneytisframleiðslu sem einn af næstu 
áföngum Í innlendum orkuskiptum og í þessu samhengi má benda á mikilvægi verkefna sem verið er að 
vinna á Grundartanga um nýtingu glatvarma og framleiðslu rafeldsneytis.

Á Vesturlandi er mjög brýn þörf á því að auka afhendingaröryggi rafmagns, en víða eru löngu úreltar 
loftlínur sem leggja þarf í jörð og hraða þarf þrífösun á rafmagni eins og kostur er. Þá skiptir það íbúa á 
Vesturlandi miklu máli að jafna frekar dreifkostnað á rafmagni og auka niðurgreiðslur rafmagns á köldum 
svæðum.

Byggðamál

Sóknaráætlun Vesturlands hefur haft mjög jákvæð áhrif á Vesturlandi, en Uppbyggingarsjóður 
Vesturlands hefur úthlutað um 450 m.kr. á s.L sjö árum til ýmissa verkefna og þá hefur verið ráðist í ýmis 
verkefni sem skilgreind eru í Sóknaráætlun Vesturlands fyrir um 200 milljónir. Sóknaráætlanir eru því 
orðnar mikilvægur þáttur byggðastefnu. Stjórn SSV leggur þunga áherslu á að auknu fjármagni verði 
veitt til sóknaráætlana og er það í takt við stjórnarsáttmálann þar sem segir að unnið verði að eflingu 
sóknaráætlana landshlutanna. Þá er rétt að geta þess að stuðningur við starfsemi atvinnuráðgjafa á 
landsbyggðinni hefur lækkað jafnt og þétt vegna lækkandi fjárveitinga til Byggðastofnunar.
Atvinnuráðgjafar landshlutasamtaka er í lykilhlutverki þegar kemur að ráðgjöf við atvinnulíf og nýsköpun 
á landsbyggðinni og því brýnt að verja auknum fjármunum til þessa verkefnis.

Opinber störf á Vesturlandi

Opinber störf skipta miklu máli um þróun atvinnulífs í landshlutunum. Þessum störfum hefur fjölgað 
mjög á landsvísu, en afar misjafnt er hvernig þau dreifast á milli landshluta. Í Hagvísi SSV sem kom út í 
byrjun árs 2020 kemur fram að hlutfallslega eru hvergi færri opinber störf á vegum ríkisins en á 
Vesturlandi ef borið er saman við aðra landshluta þegar horft er til talna á árunum 2013-2018.



Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar kemur fram að sett verði markmið um hlutfall opinberra starfa 
á landsbyggðinni. Heilshugar er tekið undir þetta og við bendum á að mikilvægt er að jafna dreifingu 
opinberra starfa þvÍ þau hafa mikið vægi varðandi byggðaþróun. Með því aö fjölga þeim á Vesturlandi 
mætti efla landshlutann, styrkja vinnumarkaðinn, hagræða í opinberum rekstri, skapa meira jafnvægi á 
milli landshlutanna og vega upp þann ójöfnuð sem hefur orðið við fækkun opinberra starfa á Vesturlandi 
undanfarin ár.

Í stjórnarsáttmálanum er einnig talað um störf án staðsetningar. Til að styðja við byggðaþróun og 
valfrelsi í búsetu verði störf hjá ríkinu ekki staðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega. Afar 
brýnt er að þetta gangi eftir og störfum án staðsetningar fjölgi í takt við markmið stjórnvalda í 
byggðamálum. Með aukinni tækni er landið eitt atvinnusvæði og á landsbyggðinni er mikill mannauður. 
Auk þess sem þetta felur í sér hagræðingu fyrir ríkið þar eða með þessu ætti að draga úr 
húsnæðiskostnaði. Víða á Vesturlandi hafi orðið til nýsköpunarsetur og samvinnurými þar sem hægt er 
að leigja aðstöðu fyrir einstaklinga sem vinna störf án staðsetningar en vilja vera í samneyti við annað 
fólk.

Stjórn SSV telur mikilvægt að opinberum störfum verði fjölgað á Vesturlandi á næstu árum og 
stjórnvöld fari í markvissar aðgerðir til þess að fjölgum slíkum störfum á landsbyggðunum. Við viljum 
benda á að nágrannaþjóðir okkar hafa farið í umfangsmiklar aðgerðir á undanförnum árum, en það á 
við um Norðmenn, Svía og Dani. Danir eru með átak í gangi sem hófst 2015 um að flytja 8000 opinber 
störf frá Kaupmannahöfn til landsbyggðarinnar, en það jafngildir því að 400 störf væru flutt frá 
Reykjavík út á land.
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