Ályktanir aðalfundar SSV 2007
Haldinn í Borgarnesi 20. september 2007

Sveitarstjórna- og byggðanefnd.
Tekjuþróun ríkis og sveitarfélaga
Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, haldinn í Borgarnesi 20.
september 2007, telur að enn vanti töluvert á að sveitarfélögin hafi tekjur
til að sinna lögbundnum skyldum sínum. Mikilvægt er að sveitarfélög fái
fasta tekjustofna til að sinna lögbundnum skyldum og standa undir
kostnaði við þau verkefni sem löggjafinn felur þeim.
Fundurinn leggur áherslu á að hraðað verði vinnu við útfærslu á innihaldi
viljayfirlýsingu ríkis og sveitarfélaga, sem kynnt var á landsþingi
Sambands íslenskra sveitarfélaga 22. mars 2007.

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga
Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, haldinn í Borgarnesi, 20.
september 2007, telur mikilvægt að áfram verði haldið með þá vinnu að
komast að samkomulagi um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.
Sveitarfélög hafa mörg hver áhuga og getu til að taka við auknum
verkefnum sem nú eru hjá ríkinu og er það liður í eflingu
sveitarstjórnarstigsins og byggðalaga á landsbyggðinni að verkefnum
verði dreift um landið með öðrum hætti en nú er.
Aðalfundurinn fagnar þeirri yfirlýsingu félagsmálaráðherra á fundinum að
þung áhersla verði lögð á samstöðu um breytingu á tekjustofnum ef
samstaða næst um að flytja verkefni á sviði fatlaðra og aldraðra til
sveitarfélaga.

Menntamál.
Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, haldinn í Borgarnesi,
20. september 2007, fagnar þeim einstöku viðtökum sem Fjölbrautaskóli
Snæfellinga og Menntaskóli Borgarfjarðar hafa fengið, sem viðbót við
þróttmikið starf Fjölbrautaskólans á Akranesi. Framhaldsskólarnir þrír,
sem nú eru starfandi á Vesturlandi, munu án efa hafa mikil áhrif á
byggðaþróun og efla enn frekar menntun í landshlutanum.
Aðalfundurinn leggur jafnframt áherslu á frekari eflingu verknáms á
svæðinu.

Tónlistarnám
Aðalfundur SSV haldinn 20. september 2007 í Borgarnesi, leggur áherslu
á endurskoðun samnings ríkis og sveitarfélaga vegna tónlistarnáms á
framhaldsskólastigi. Eðlilegt er að ríkið standi straum af tónlistarnámi á
framhaldsskólastigi.

Menningarmál
Aðalfundur SSV, haldinn í Borgarnesi, 20. september 2007, fagnar
menningarsamningi milli ríkis og sveitarfélaga á Vesturlandi.
Samningurinn sýnir að mikið og blómlegt menningarlíf er á Vesturlandi og
má nú þegar sjá jákvæð áhrif hans á svæðinu.
Fundurinn hvetur þau ráðuneyti sem að samningnum koma að taka
jákvætt til umfjöllunar erindi Menningarráðs Vesturlands frá 24. júlí sl.
þar sem óskað er eftir endurnýjun á samningnum við landshlutann.
Jafnframt hvetur fundurinn ráðuneytin til þess að taka til endurskoðunar
samningsupphæð þá sem er í núgildandi samningi sem gildir út árið
2008.

Skipulags- og byggingarmál
Aðalfundur SSV haldinn 20. september 2007 í Borgarnesi, leggst gegn
nýju frumvarpi að skipulags og byggingarlögum. Í frumvarpinu eru að
finna ákvæði sem vega að sjáflsákvörðunarrétti sveitarfélaganna.
Fundurinn fagnar vinnu Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi gerð
umsagnar um drög umræddra laga.

Nýbúar – öflugur mannauður.
Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, haldinn í Borgarnesi 20.
september 2007, skora á Félagsmála- og Menntamálaráðuneyti að skoða
málefni barna nýrra Íslendinga gaumgæfilega. Í kjölfar þeirrar skoðunar
telur SSV afar mikilvægt að settur verði upp gagnsær ferill málefna
umrædds hóps. Sér í lagi þarf að aðgæta réttindi þeirra til skólagöngu,
dvalarleyfisumsóknir þeirra og lögheimilisskráningar. Núverandi ástand
býður upp á kröfur einstaklinga um það að sveitarfélög sinni málefnum
hópsins langt umfram lagalega skyldu og án nokkurrar fjárhagslegrar
aðstoðar.
Stjórn SSV telur það algera nauðsyn að framangreind ráðuneyti bregðst
tafarlaust við þessari áskorun.

Þjóðlendumál.
Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi fagnar frumkvæði
Búnaðarsamtaka Vesturlands að hrinda af stað samstarfsverkefni um
þjóðlendumál.
Mikilvægt er að eignarréttur landeigenda, þar með talið sveitarfélaga, sé
virtur við meðferð þjóðlendumála og þinglýstar eignarheimildir séu virtar
ásamt öllum lögvörðum réttindum sem jörðum/löndum fylgir.

Niðurskurður í aflaheimildum – mótvægisaðgerðir.
Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi leggur áherslu á að
niðurskurður í aflaheimildum þorks hafa mikil efnahagslega áhrif á
byggðir á Vesturlandi. Fundurinn lítur svo á að kynntar mótvægisaðgerðir
séu fyrsta skref stjórnavalda til að mæta þessum áföllum. Fundirinn
býður HB Granda hf. velkominn með frekari starfsemi sína á Vesturland.

Ályktanir aðalfundar SSV 2007
Samgöngumál-Samgöngunefnd
Aðalfundur SSV haldinn á Hótel Hamri í Borgarnesi 20.
september 2007 leggur fram eftirfarandi ályktanir um
samgöngumál:

Nýframkvæmdir.
Vegsamband á milli Vesturlands og höfuðborgarsvæðisins.
Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi fagnar samkomulagi
Spalar og Vegagerðarinnar um að tryggja fjármuni til að hefja
undirbúning að tvöföldun vegarins um Kjalarnes og tvöföldun
Hvalfjarðarganga. Góðar samgöngur eru ein megin forsenda fyrir
samkeppnishæfu samfélagi í víðum skilningi.
Aðalfundurinn krefst þess að sem fyrst verði vegsamband á milli
Vesturlands og höfuðborgarsvæðisins bætt í samræmi við breytta
byggðaþróun og aukið umferðarálag og skipulag á svæðinu. Má þar
nefna:
• Vegtenging frá Sæbraut yfir á Kjalarnes.
• Tvöföldun þjóðvegar frá Hvalfjarðargöngum að Bifröst í áföngum.
• Auknum umferðarþunga á vegum verði nú þegar mætt, á vissum
köflum, með 2+1 vegi sem nýtist þegar framtíðarvegur 2+2 er
byggður upp á leiðinni Reykjavík – Bifröst.
• Nú þegar verði hafinn undirbúningur að færslu þjóðvegar 1 við
Borgarnes og ný veglína sett í umhverfismat.
• Farið verði í alhliða skoðun á vegstæði um Grunnafjörð m.t.t
tvöföldun þjóðvegarins um svæðið. Í því sambandi verði
vegtengingarhugmynd um Hvítanes – Súlueyri og ós Grunnafjarðar
að fullu skoðuð. Við úrlausn þessa verði tekið tillit til takmarka og
skilmála friðlands í Grunnafirði, samkv. auglýsingu
umhverfisráðuneytis frá 30. sept 1994.

Viðhald og tengivegir.
•

•











Nauðsyn þess að viðhalda því vegakerfi sem nú þegar hefur verið
byggt upp á Vesturlandi og styrkja helstu vegi þannig að þeir hafi
fullt burðarþol allt árið.
Nauðsyn þess að meira fjármagn verði veitt í safnvegi, tengivegi og
styrkvegi.
Lagt verði bundið slitlag á helstu tengivegi.
Að lagfæra gatnamót Varmalands og Borgarfjarðarbrautar.
Lögð áhersla á að halda áfram uppbyggingu á
Skorradalsvegi.
Lögð er áhersla á að farið verði í endurbætur á
Hvítárvallarvegi en þar um að ræða mikilvæga tengingu við
háskólasvæðin.
Að halda áfram við endurbætur á vegi milli Vestur- og
Suðurlands um Uxahryggi og Lundarreykjadal.
Ljúka við að að leggja slitlag á Kjósaskarðsleið sem
ferðamannaleið og ekki síst sem varaleið ef ófært verður
um Kollafjörð.
Að hraðað verði að úrbótum vega á Skógaströnd,
Fellsströnd og á Laxárdalsheiði, sem er varaleið þegar
Holtavörðuheiði er ófær.

Í Vaxtarsamningi Vesturlands er sett fram tillaga um tilraunaverkefni

Tilraunaverkefni um safn- og tengivegi.
um safn- og tengivegi sem gengur út á að fela sveitarstjórnum að stýra
skiptingu fjármagns til viðhalds og nýframkvæmda safn- og tengivega í
landshlutanum. Aðalfundur SSV skorar á stjórnvöld að gera samning við
áhugasöm sveitarfélög á Vesturlandi um þetta verkefni.

UMFERÐARÖRYGGI.
Aðalfundur SSV, haldinn í Borgarnesi 20. september
2007 hvetur til þess að:
•
•

•
•
•

Átak verði gert við endurbætur á hættulegum gatnamótum.
Áfram verði unnið að átaki við fækkun einbreiðra brúa, en jafnframt
er bent á nauðsyn þess að endurbyggja þær brýr sem ekki þola
núverandi umferðarþunga.
Lagfæra missig vega, einkum þeirra sem eru með bundið slitlag.
Lagfæra vegkanta sem víða skapa hættu vegna þess hve vegir eru
mjóir.
Að tryggja fjármagn til girðinga meðfram öllum þjóðvegum landsins
og veghaldara verði skylt að sjá um viðhald á öllum girðingum
meðfram vegum sem hafa meira en 300 SDU (Sumardagsumferð)

Aðalfundurinn hvetur til þess að:
Veggjald um Hvalfjarðargöng verði afnumið.
Aðalfundur SSV, haldinn í Borgarnesi 20. september 2007 fagnar þeim
áföngum sem náðst hafa í vegamálum í landshlutanum og þeim
verkefnum sem komast nú á lokastig eins og vegur um Fróðárheiði og
vegur um Norðurárdal.
Fjarskiptamál.
Gerð er krafa um að allir íbúar landsins sitji við sama borð varðandi
aðgengi að háhraðaneti um adsl eða sambærilegt.
Flugvöllurinn í Reykjavík
Aðalfundur SSV haldinn 20. september 2007 í Borgarnesi ályktar að
innanlandsflugvöllur verði áfram staðsettur í Vatnsmýrinni.

Stjórn og nefndir SSV
Stjórn SSV
Aðalmenn
Haraldur Helgason
Hrönn Ríkharðsdóttir
Páll S Brynjarsson
Jenný Lind Egilsdóttir
Ása Helgadóttir
Sigríður Finsen
Kristjana Hermannsdóttir

Varamenn
Silvia Llorens Izaguirre
Rún Halldórsdóttir
Björn Bjarki Þorsteinsson
Finnbogi Leifsson
Gunnólfur Lárusson
Grétar D Pálsson
Brynja Mjöll Ólafsdóttir

Skoðunarmenn
Aðalmenn
Eiríkur Ólafsson
Hallfreður Vilhjálmsson

Varamenn
Jón Pálmi Pálsson
Pétur Davíðsson

Samgöngunefnd
Aðalmenn
Davíð Pétursson
Guðmundur Vésteinsson
Sæmundur Víglundsson
Sigríður Björk Jónsdóttir
Gunnólfur Lárusson
Kristinn Jónasson
Finnbogi Leifsson

Varamenn
Hallfreður Vilhjálmsson
Sveinn Kristinsson
Þórður Þórðarson
Finnbogi Rögnvaldsson
Erla Friðriksdóttir
Kristján Þórðarson
Þórey Jónsdóttir

UKV
Aðalmenn
Þórvör Embla Guðmundsdóttir
Karen Jónsdóttir
Davíð Sveinsson

Varamenn
Sigríður B.Karlsdóttir
Magnús Þór Hafsteinsson
Arnheiður Hjörleifsdóttir

Fulltrúi SSV í stjórn Ferðamálasamtaka Vesturalnds.
Aðalmenn
Þórvör Embla Guðmundsdóttir

Varamenn
Hrefna B. Jónsdóttir

Fulltrúi SSV í samvinnunefnd miðhálendis.
Aðalmenn
Snorri Jóhannesson

Varamenn
Hrefna B. Jónsdóttir

Fjöliðjan
Guðrún Fjeldsted.

Magnús Guðmundsson.

