
 

 

164 fundur stjórnar SSV 

Fundur haldinn í stjórn SSV, þriðjudaginn 28. september 2021 kl. 17:00 á Teams. 

Mætt voru: Lilja B. Ágústsdóttir, Bára Daðadóttir, Einar Brandsson, Brynja Þorbjörnsdóttir, 
Ástríður Guðmundsdóttir, Eyjólfur I. Bjarnason, Sif Matthíasdóttir, Jakob B. Jakobsson, Jósef 
Kjartansson, Björn Hilmarsson.  Atli Svansson boðaði forföll, en varamaður hans hafði ekki tök á 
að mæta.  Auk þess sat fundinn Páll S. Brynjarsson framkvæmdastjóri SSV sem ritaði 
fundargerð. 

Lilja B. Ágústsdóttir, formaður SSV setti fund kl.17:00. 

1. Fundargerð 163 fundar stjórnar SSV 
Formaður lagði fram fundargerð frá 163 fundi stjórnar SSV til staðfestingar.  Stjórn staðfesti 
fundargerðina. 

 
2. Haustþing SSV 2021 
Lögð fram dagskrá fyrir Haustþing SSV 2021 sem fer fram í Dalabyggð miðvikudaginn 29 
september n.k.   
 
3. Starfsáætlun SSV 2022 
Lögð fram tillaga að starfsáætlun SSV 2022.  Stjórn samþykkti áætlunina og vísaði henni til 
afgreiðslu á Haustþingi SSV 2021.      
 
4. Fjárhagsáætlun SSV 2022 
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun SSV fyrir árið 2022.  Stjórn samþykkti áætlunina og vísaði 
henni til afgreiðslu á Haustþingi SSV 2021.  
 
5. Samgöngu- og innviðaáætlun Vesturlands  
Samgöngu- og innviðaáætlun Vesturlands lögð fram.  Stjórn samþykkti áætlunina og vísaði 
henni til afgreiðslu á Haustþingi SSV 2021 
 
6. Menningarstefna Vesturlands 
Menningarstefna Vesturlands lögð fram.  Stjórn vísaði stefnunni til afgreiðslu Haustþings SSV 
2021. 
 
7. Umsóknir um styrki úr verkefninu almenningssamgöngur um allt land 
SSV sótti um tvo styrki í verkefnið Almenningssamgöngur um allt land, sem er hluti af 
byggðaáætlun.  Sótt var um 12. m.kr. styrk fyrir tilraunaverkefni í Borgarfirði þar sem verið er að 
samþætta skóla- og tómstundaakstur annars vegar og akstur „Landsbyggðarstrætós“   Einnig 
var sótt um 2. m.kr. styrk til að útfæra frekar tillögu um samþættingu skóla- og 



 

tómstundaaksturs og akstur „Landsbyggðarstrætós“ á Snæfellsnesi.  Áætlað er að niðurstaða 
úthlutunar verði kynnt af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu á næstu dögum  
 
8. Nýsköpunarnet Vesturlands 
Framkvæmdastjóri kynnti stöðuna á stofnun Nýsköpunarnets Vesturlands, en kynningarfundir 
Nývest voru haldnir á sex stöðum á Vesturlandi um miðjan september. 
  
9. Samningur við umhverfisráðuneytið 
Lagður fram samningur við umhverfisráðuneytið um forsendugreiningu fyrir verndun 
Breiðafjarðar.  Stjórn samþykkti samninginn.  Jafnframt var lagt fram erindi frá 
umhverfisráðuneytinu þar sem óskað er eftir tilnefningu frá SSV um skipan fulltrúa í stýrihóp 
fyrir áðurnefnt verkefni.  Stjórn samþykkti að tilnefna Jakob Björgvin Jakobsson sem aðalmann 
og Auði Kjartansdóttur sem varamann.  Eyjólfur I. Bjarnason sat hjá við atkvæðagreiðsluna. 
 
10. Úthlutunarreglur fyrir Uppbyggingarsjóð Vesturlands 
Lagðar fram endurskoðaðar úthlutunareglur Uppbyggingarsjóðs Vesturlands.  Stjórn samþykkti 
reglurnar. 
 
11. Tilnefning fulltrúa í úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs Vesturlands og fagráð sjóðsins. 
Lögð fram tillaga að skipan fulltrúa í úthlutunarnefnd og fagráð Uppbyggingarsjóðs Vesturlands 
til næstu tveggja ára.  Stjórn samþykkti að skipa eftirtalda aðila í úthlutunarnefnd; Helenu 
Guttormsdóttur, Sigríði Finsen, Brynjar Sigurðsson, Jónínu Ernu Arnardóttur og Kristján 
Sturluson.  Í fagráð uppbyggingarsjóðs voru skipuð; Trausti Gylfason, Elva Magnúsdóttur, Sædís 
Alexía Sigurmundsdóttir, Guðsteinn Einarsson og Ingunn Stefánsdóttir.  Þá framkvæmdastjóra 
falið að bæta við einum fulltrúa í fagráð með búsetu í Stykkishólmsbæ. 
 
12. Almannavarnir 
Framkvæmdastjóri greindi frá fundi sem hann sat með Kristjáni Sturlusyni formanni 
almannavarnarnefndar Vesturlands, Gunnari Jónssyni lögreglustjóra og Emil Sigurðssyni 
starfsmanni almannavarnarnefndar.  Á fundinum var farið yfir stöðuna á vinnu við 
áhættuskoðun á Vesturlandi, en skýrslan er til umsagnar hjá sveitarfélögunum.  Jafnframt var 
rætt um vinnu og önnur verkefni starfsmanns almannavarnarnefndar, en 50% stöðugildi hans 
var fjármagnað af sveitarfélögunum og Sóknaráætlun Vesturlands árið 2020.  Verkefni breyttust 
vegna Covid-19 og því hefur vinna við áhættuskoðun tekið lengri tíma en upphaflega var 
áætlað. 
 
13. Framlögð mál 

a. Fundargerðir annarra landshlutasamtaka 
b. Fundargerð frá fundi í Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

 
Fundi slitið kl. 18.40 


