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Efni; Umsögn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) um frumvarp til fjárlaga 2023, 1 mál á 
153 löggjafarþingi.

Inngangur
Í þessari umsögn SSV um fjárlög 2023 er farið yfir helstu þætti í frumvarpinu sem hafa áhrif á 
stöðu mála hjá sveitarfélögum og opinberum stofnunum á Vesturlandi.

Samgöngur
Frá árinu 2004 hafa Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi með reglubundnum hætti lagt kannanir 
fyrir íbúa um viðhorf þeirra til ýmissa búsetuþátta í landshlutanum. Þar má glöggt sjá að 
íbúarnir verða sífellt óánægðari með vegakerfið. Á sama tíma er ljóst 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 atvinnulíf á 
Vesturlandi þróist næstu 20 árin. Þetta kemur heim og saman við það sem segir Í 
fjármálaáætlun ríkisins 2023-2027 að „góðar samgöngur eru ein af forsendum þess að á Íslandi 
búi sjálfstæð nútímaþjóð. 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 ný áætlun tryggir að svo verði áfram. Í nýrri samgönguáætlun Vesturlands sem og 
ályktun frá Haustþingi SSV 2022 er komið inn helstu framkvæmdir sem nauðsynlegt er að 
ráðast í á næstu árum. Flestar þessar framkvæmdir eru á samgönguáætlun ríkisins á árunum 
2025-2034. Því hefur stjórn SSV þungar áhyggjur af því að lækkun fjárveitinga til 
nýframkvæmda við vegakerfið muni seinka enn frekar brýnum framkvæmdum á Vesturlandi 
sem hafa beðið alltof lengi. Þar má nefni framkvæmdir við Skógarstrandarveg, Uxahryggi og 
Laxárdalsheiði, vegir sem ennþá hafa ekki verið lagðir bundnu slitlagi. Því hvetur SSV til þess að 
skoðaðar verði nýjar fjármögnunarleiðir til þess að flýta megi framkvæmdum við vegi eins og 
þessa sem eru mikilvægar tengingar á milli héraða og landshluta og skipta íbúa, atvinnulíf og 
ekki hvað síst ferðaþjónustu miklu máli.



Það er afar brýnt að alþingi hækki fjárveitingar til nýframkvæmda og viðhalds á vegakerfinu 
og skoðaðar verði nýjar fjármögnunarleiðir til þess að flýta megi framkvæmdum við 
mikilvæga stofn- og tengivegi þar sem ennþá vantar bundið slitlag.

Orkumál og fjarskipti
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi taka undir 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. Mikilvægt er að ríkið verji fjármunum til þessara 
verkefna.

Háhraða nettengingar eru einn mikilvægasti hlekkurinn í viðskiptaháttum nútímans og hluti af 
grunngerð samfélagsins. Þær eru ein af meginforsendum ákvörðunar um búsetu og úrslitaatriði 
um þróun byggðar. Samkeppnishæfni svæða og íbúabyggða má því, ásamt annarri grunngerð, 
mæla út frá ástandi fjarskipta. Mikilvægt er að sami árangur náist í ljósleiðaravæðingu á minni 
þéttbýlisstöðum og við ljósleiðaravæðingu í dreifbýli sem hefur heppnast afar vel. Stjórnvöld 
þurfa að skapa þau skilyrði, að ljósleiðaravæðing á minni þéttbýlisstöðum gangi hraðar fyrir sig.

Málefni fatlaðra
Á Haustþingi SSV í ár kom glöggt fram að sveitarstjórnarfólk hefur þungar áhyggjur af fjárvöntun 
á rekstri þjónustu við fatlað fólk og stöðu sveitarfélaganna eftir að ábyrgð málaflokksins færðist 
á þau frá ríkinu fyrir rúmum áratug.

Lögbundið framlag til sveitarfélaganna og fjárframlög Jöfnunarsjóðs standa engan veginn undir 
rekstri málaflokksins og hefur svo verið um nokkurra ára skeið. Greining starfshóps ráðherra á 
kostnaðarþróun á þjónustu við fatlað fólk árin 2018-2020 leiðir í ljós að rekstrarniðurstaða 
sveitarfélaga landsins vegna málaflokksins var neikvæð um 8,9 milljarða króna og hafði þá 
þrefaldast á þremur árum frá 2018. Brýnt er að grípa til aðgerða og stöðva þennan hallarekstur.

Það er nauðsynlegt að alþingi tryggi sveitarfélögunum aukið fjármagn til að standa undir 
þjónustu við fatlað fólk og stöðva þar með langvarandi hallarekstur í málaflokknum

Heilbrigðisþjónusta
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi árétta mikilvægi þess að tryggja fjárveitingar til 
heilbrigðisþjónustu og efla hana frekar. Rétt er að 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 á Akranesi 
sýna þetta.

Brýnt er efla frekar þjónustu heilsugæslustöðva, en þær gegna mjög mikilvægu hlutverki í öllum 
byggðarlögum. Þær þurfa að vera vel í stakk búnar til 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. Nauðsynlegt 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 þeirra hefur verið lagvarandi hallarekstur undanfarin ár. Þær 
breytingar sem gerðar voru á framlögum til hjúkrunarheimila, í kjölfar "Gylfaskýrslunar" 
svokölluðu, 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 og ekki síst húsnæðisframlagið

Málefni innflytjenda
Innflytjendur eru ört vaxandi hópur á Vesturlandi og í dag eru þeir um 13% íbúa. Vífill Karlsson 
hagfræðingar hjá SSV vann nýverið rannsókn á stöðu þeirra á vinnumarkaði. https://ssv.is/wp- 
content/uploads/2022/08/Innflytjendur-vinnumarkadur-Covid-Skyrsla.pdf . Þar kom glöggt 
fram að nauðsynlegt er að efla færni þeirra í íslensku til þess að bæta stöðu þeirra á 
vinnumarkaði. Því er afar brýnt að hækka verulega framlög ríkisins til íslenskukennslu 
innflytjenda.

Löggæsla
Fjölgun íbúa á suðursvæði Vesturlands, dulin búseta vegna fjölda sumarhúsa og stóraukin fjöldi 
ferðamanna kallar á aukna löggæslu á starfssvæðinu. Aukin umferð kallar jafnframt á aukna 
löggæslu á vegum úti og fjárveitingar þurfa að taka mið af þessu. Mikilvægt er að hækka 
fjárveitingar til löggæslu á Vesturlandi svo mögulegt sé að halda úti viðunandi fjölda lögreglufólks 
á vakt á hverjum tíma, tryggja öryggi lögreglunnar, íbúa og gesta landshlutans.

Lögreglustjórinn á Vesturlandi hefur haft umsjón með úrvinnslu og afgreiðslu gagna úr 
löggæslumyndavélum á landinu. Myndavélum hefur fjölgað umtalsvert á liðnum árum og ljóst er 
að aukið fjármagn þarf að koma frá ríkisvaldinu svo embættið geti sinnt þessu hlutverki sínu og 
að viðunandi lausn sé fundin á því máli hið fyrsta.

Aðstaða lögreglunnar í Búðardal er afar bágborin. Í dag er einn lögreglubíll staðsettur í 
Búðardal sem sinnir verkefnum og eftirliti á svæðinu. Aðstaða fyrir starfsmann lögreglunnar á 
svæðinu er léleg og engin bílageymsla fyrir bifreiðina. Það er brýnt að bæta úr þessu með því að 
veita fjármagni til að bæta aðstöðu lögreglunnar í Dalabyggð.

https://ssv.is/wp-content/uploads/2022/08/Innflytjendur-vinnumarkadur-Covid-Skyrsla.pdf
https://ssv.is/wp-content/uploads/2022/08/Innflytjendur-vinnumarkadur-Covid-Skyrsla.pdf


Nýsköpun
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi fagna þvÍ að samkvæmt fjárlögum 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 Gleipnir nýtt nýsköpunar- og þróunarsetur háskólanna á 
Vesturlandi, Bifrastar og LBHÍ, og fleiri aðila hóf störf á þessu ári. Þá hafa Vestlendingar nýverið 
stofnað Nýsköpunarnet Vesturlands NýVest. Mikilvægt er að stjórnvöld styðji sérstaklega við 
nýsköpun á landsbyggðinni með því að efla Lóuna nýsköpunarsjóð fyrir landsbyggðina.

Byggðamál
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi eru samstíga öðrum landshlutasamtökum um mikilvægi þess 
að hækka framlög til sóknaráætlana landshlutanna sem og til atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni.

Í fjárlögum er gert ráð fyrir að framlög til Sóknaráætlana landshluta lækki sem er óviðunandi, 
enda hafa sóknaráætlanir sannað sig sem öflugt verkfæri til byggðaþróunar. SSV telur að 
sóknaráætlanir landshlutanna hafa sjaldan verið mikilvægari en einmitt nú. Mikilvægt er að 
framlög til sóknaráætlana verði aukin líkt og gert var 2020 og 2021 en sú viðbót kom sér vel fyrir 
sveitarfélögin á Vesturlandi.

Byggðastofnun er með samninga við landshlutasamtökin um að þau sinni atvinnuráðgjöf og 
byggðaþróun í sínum landshlutum. Fjárframlög til stofnunarinnar vegna samningsins hafa ekki 
fylgt verðlags- og launaþróun undanfarin ár sem hefur haft í för með sér að landshlutasamtökin 
hafa þurft að skerða þjónustu sína í nærumhverfinu. Á sama tíma hefur eftirspurn eftir aðstoð 
ráðgjafa aukist til að sinna stuðningi við nýsköpun, ýmis konar handleiðslu og aðstoð við að 
sækja í sjóði. Eftirspurnin jókst t.a.m. eftir að NMÍ var lögð niður og með fjölgun sjóða sem í 
boði eru, svo sem Lóu og Matvælasjóð. Þörfin fyrir atvinnuráðgjöf er til staðar rétt eins og árið 
2009 en framlögin hafa lækkað um 50% sé tekið tillit til breytingar á launavísitölu, m.ö.o. má 
segja að framlagið 2009 hafi dugað til að hafa 33 ráðgjafa í vinnu en 2022 einungis 17.
Verkefnum sem snúa að byggðaþróun hefur fjölgað og þeim hafa fylgt nýjar áskoranir. Í gildandi 
byggðaáætlun eru landshlutasamtökin tilgreind sem framkvæmdaraðili eða samstarfsaðili í um 
20 aðgerðum af 54. Til viðbótar við þau sem sérstaklega eru tilgreind hefur aðkoma 
landshlutasamtaka þróast í fjölmörgum öðrum. Eigi atvinnuráðgjöf og byggðaþróun að standa 
undir nafni er mikilvægt að hækka framlagið til Byggðastofnunar en ekki lækka eins og gert er 
ráð fyrir í fjárlögum 2023. Með hækkun má tryggja framgang byggðaáætlunar.
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