161 fundur stjórnar SSV
Fundur haldinn í stjórn SSV, miðvikudaginn 28. apríl 2021 kl. 09:30 á Hótel Hamri.
Mætt voru: Lilja B. Ágústsdóttir, Bára Daðadóttir, Einar Brandsson, Ástríður Guðmundsdóttir,
Eyjólfur I. Bjarnason, Sif Matthíasdóttir, Jakob B. Jakobsson, Jósef Kjartansson, Björn Hilmarsson
og Atli Svansson. Davíð Sigurðsson og Brynja Þorbjarnardóttir boðuð forföll, en varamenn
þeirra höfðu ekki tök á að mæta. Auk þess sat fundinn Páll S. Brynjarsson framkvæmdastjóri
SSV og ritaði fundargerð. Stefán Gíslason ráðgjafi sat fundinn undir lið 6.
Lilja Ágústsdóttir, formaður SSV, setti fund kl. 09:30
1. Fundargerð 160 fundar stjórnar SSV
Formaður lagði fram fundargerð frá 160 fundi stjórnar SSV til staðfestingar. Stjórn staðfesti
fundargerðina.

2. Fundargerð aðalfundar SSV
Lögð fram fundargerð aðalfundar SSV sem fór fram 24. mars s.l. Engar athugasemdir bárust við
fundargerðina.

3. Samningur við Breið
Lögð fram endurskoðuð drög að samningi við Breið þróunarfélag um stuðning við rekstur FabLab smiðju. Stjórn SSV samþykkti samninginn en í honum felst að Sóknaráætlun Vesturlands
mun styðja við rekstur smiðjunnar með 2 m.kr. árlegu framlagi árin 2021 og 2022.
4. Nýsköpunarnet Vesturlands
Lagt fram minnisblað um stöðu undirbúnings að stofnun Nýsköpunarnets Vesturlands. Stjórn
fagnar þeirri vinnu sem á sér stað varðandi undirbúninginn og hefur ekki athugasemdir við þá
stefnu sem verkefnisstjórn hefur tekið.
5. Samningur við Íslandsstofu um stuðning við markaðssetningu á Vesturlandi
Lögð fram drög að samningi Íslandsstofu við Markaðsstofu Vesturlands um stuðning við
markaðssetningu á Vesturlandi. Stjórn lýsir yfir ánægju sinni með samninginn og felur stjórn
Markaðsstofu Vesturlands að undirrita samninginn.

6. Skýrsla um kolefnisspor Vesturlands
Á fundinn mætti Stefán Gíslason frá UMÍS og kynnti skýrslu um kolefnisspor Vesturlands sem
fyrirtæki hans UMÍS hefur unnið að undanfarna mánuði. Í kjölfar kynningar Stefáns varð góð
umræða um skýrsluna og kolefnisspor Vesturlands.
7. Dagskrá stjórnar SSV
Lögð fram tillaga að dagskrá stjórnar SSV út árið 2021. Stjórn samþykkti tillögu að dagskrá.
8. Almenningssamgöngur
Lagt fram minnisblað um vinnu Smára Ólafssonar hjá VSÓ ráðgjöf við að búa til tillögu að
heilstæðu leiðarkerfi á Vesturlandi fyrir skólaakstur og almenningssamgöngur. Tillögur fyrir
Borgarfjörð og Snæfellsnes eru vel á veg komnar.
9. Endurskoðun á samgönguáætlun Vesturlands
Lagt fram minnisblað um stöðuna á endurskoðun samgönguáætlunar fyrir Vesturland. Áætlað
er að drög að tillögu hópsins muni liggja fyrir á fundi stjórnar SSV þann 9. júní n.k.
10. Ráðgjöf við sveitarfélög á Vesturlandi
Á fundi var farið yfir nokkur verkefni sem atvinnuráðgjöf SSV hefur verið að vinna fyrir
stjórnvöld annars vegar og hins vegar sveitarfélögin á Vesturlandi.
11. Endurskoðun byggðaáætlunar
Rætt um endurskoðun byggðaáætlunar, en fyrirhugaðar er fundur Byggðastofnunar og
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins með SSV um endurskoðunina þann 30. apríl n.k.
12. Hjúkrunarheimili
Formaður stjórnar leitaði samþykkis stjórnar um breytingu á dagskrá þar sem bætt er við nýjum
dagskrárlið um stöðu hjúkrunarheimila í ljósi niðurstöðu skýrslu verkefnastjórnar um greiningu
á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila í samræmi við beiðni Báru Daðadóttur og Einars
Brandssonar en bæjarstjórn Akraneskaupstaðar hafði bókað um málið á fundi sínu 27. apríl
s.l. Formaður bar erindið undir stjórn sem samþykkti samhljóða að málið yrði tekið fyrir á
fundinum. Eftir umræðu samþykkti stjórn SSV svohljóðandi bókun:
Í nýrri skýrslu sem unnin var af verkefnisstjórn, skipaðri af heilbrigðisráðherra til að greina rekstur
hjúkrunarheimila, kemur skýrt fram að reksturinn hefur verið vanfjármagnaður undanfarin ár. Í
skýrslunni segir að á árunum 2017-2019 hafi 87% heimila verið rekin með halla og nemur
heildarupphæðin á hallarekstrinum 3,5 milljörðum.
Það er því ljóst að í óefni stefnir með rekstur heimilanna, ekki síst þegar fyrir liggur að nýir
kjarasamningar og stytting vinnuvikunnar munu gera reksturinn enn þyngri. Því er nauðsynlegt að
grípa til aðgerða strax.

Stjórn SSV skorar á heilbrigðisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra að ráðast nú þegar í
aðgerðir til að leiðrétta stöðu hjúkrunarheimila. Þegar þeirri leiðréttingu er lokið er brýnt að taka upp
viðræður um framtíðar fyrirkomulag þjónustu við aldraða þar sem horft verði til tækifæra á lengri
búsetu í eigin húsnæði, samspil heimahjúkrunar og heimaþjónustu og sveigjanlegri dagdvöl fyrir
eldra fólk.

13. Framlögð mál
a. Fundargerðir annarra landshlutasamtaka
b. Fundargerð frá fundi í Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Fundi slitið kl. 12.15

