
  Ályktanir Haustþings SSV 2021 

 
 

1 
 

OPINBER ÞJÓNUSTA OG MENNING – Ályktanir Haustþings SSV 2021  
 
Haustþing SSV, haldið 29. september 2021, leggur fram eftirfarandi ályktanir um opinbera  
þjónustu og menningu: 
 
 
Opinber þjónusta - málefni sveitarfélaga, fjármál og samskipti við ríkið  

Opinber þjónusta sem veitt er af sveitarfélögum og ríki hefur mikil áhrif á lífsgæði fólks, vöxt og 

viðgang samfélaga. Til að standa undir þeim verkefnum sem sveitarfélögum eru falin að lögum þarf 

að tryggja þeim nauðsynlega tekjustofna sem þurfa að vera fjölbreyttir, stöðugir og gagnsæir. Á 

undanförnum árum hefur þeim tilvikum fjölgað þar sem ýmis verkefni og ábyrgð á þeim hafa verið 

færð til sveitarfélaganna án þess að kostnaðarleg áhrif þeirra hafi að fullu verið metin og 

fullnægjandi fjármagn fylgt þeim.   

Haustþing SSV gerir þá kröfu að ráðuneyti og Alþingi geri það að forgangsverkefni að fækka „gráum 

svæðum“ í verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.  

Haustþing SSV leggur áherslu á að við endurskoðun sveitarstjórnarlaga verði lögfest að óheimilt 

verði að fela sveitarfélögum verkefni eða leggja á þau auknar skyldur nema þau hafi verið 

kostnaðarmetin og fjármögnun þeirra að fullu tryggð.  

  

Opinber störf á vegum ríkisins og störf án staðsetningar  

 

Opinber störf á Vesturlandi  

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 ágúst síðast liðinn kom út skýrsla samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins og forsætisráðuneytisins „Störf án staðsetningar - Staða og 
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framtíðarhorfur“. Þar kemur fram að á árinu 2019 fjölgaði stöðugildum hjá ríkinu nettó um 199 á 

landsvísu. Á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um 222 stöðugildi, en annars staðar á landinu fækkaði 

samanlagt stöðugildum. 

Haustþing SSV skorar á ríkisstjórnina að fjölga opinberum störfum á Vesturlandi. Með því 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.   

Störf án staðsetningar  

Mikil tækifæri felast í því fyrir samfélög og íbúa á landsbyggðinni að nýta tiltæka tækni, innviði og 

aðstöðu til að vinna störf í fjarvinnu, óháð staðsetningu. Jafnframt getur verið í því fólginn mikill 

ávinningur fyrir viðkomandi stofnanir og vinnustaði. 

Í stjórnarsáttmála fráfarandi ríkisstjórnar segir: „Ráðuneytum og stofnunum verður falið að 

skilgreina störf og auglýsa þau án staðsetningar eins og kostur er“. Þetta markmið er skilgreint 

frekar í núgildandi byggðaáætlun og þar sett það markmið að árið 2024 verði 10% starfa á vegum 

ráðuneyta og stofnana auglýst án staðsetningar. Í nýlegri skýrslu um störf án staðsetningar hafa 

ráðuneyti og stofnanir ríkisins skilgreint þau störf sem talið er unnt að vinna án tiltekinnar 

staðsetningar, auk þess sem framvindu samkvæmt markmiðinu er lýst. Því miður virðist vera langt 

í land með að sett markmið náist.  

Haustþing SSV telur mikilvægt að ríkisstofnanir og ráðuneyti fylgi af einurð eftir framangreindum 

markmiðum. Mikilvæg forsenda sé að skráning og utan umhald sé með þeim hætti að hægt sé að 

mæla og meta hvort markmiðin náist. Enn fremur er mikilvægt að ráðherrar og forstöðumenn 

ríkisstofnana greiði fyrir því að starfsmenn geti flutt starf sitt með sér og unnið án tillits til 

staðsetningar. Haustþing SSV hvetur jafnframt einkageirann til að nýta tækifæri í störfum án 

staðsetningar og byggja upp starfsstöðvar og fjölga störfum án staðsetningar í takt við markmið 

stjórnvalda í byggðamálum. Með aukinni tækni og bættum innviðum er landið eitt atvinnusvæði 

og á landsbyggðinni er mikill mannauður.   



  Ályktanir Haustþings SSV 2021 

 
 

3 
 

Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga  

Á þessu ári lögfesti Alþingi breytingu á sveitarstjórnarlögum sem miðar að því að lágmarksíbúafjöldi 

sveitarfélags verði ekki undir 1.000. Lagabreytingarnar eru í samræmi við stefnumótandi áætlun í 

málefnum sveitarfélaga 2019-2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019-2023. Markmið 

breytingarinnar er að auka sjálfstjórn og sjálfbærni sveitarfélaga og efla sveitarstjórnarstigið. Ef 

íbúafjöldi í sveitarfélagi er undir 1.000 íbúa markinu við almennar sveitarstjórnarkosningar skal 

sveitarstjórn þess, innan árs frá þeim, hefja formlegar sameiningarviðræður við annað eða önnur 

sveitarfélög eða vinna álit um stöðu sveitarfélagsins, getu þess til að sinna lögbundnum verkefnum 

og um þau tækifæri sem felast í mögulegum kostum sameiningar sveitarfélagsins við annað eða 

önnur sveitarfélög. Komið hefur fram að skiptar skoðanir eru á meðal sveitarfélaga á Vesturlandi 

um þennan þátt stefnunnar sem snýr að lágmarksfjölda íbúa.  

Dalabyggð hefur farið í valkostagreiningu um mögulega sameiningu við nágranna sína og vinnur úr 

niðurstöðum hennar. Snæfellsbær og Eyja- og Miklaholtshreppur eru nú í formlegum 

sameiningaviðræðum sem miða að því að kosið verði um sameiningu sveitarfélaganna tveggja 

snemma á næsta ári. Búast má við að nokkur hreyfing komi á sameiningamál í kringum næstu 

sveitarstjórnarkosningar til samræmis við nýgerðar breytingar á sveitarstjórnarlögunum.  

Haustþing SSV felur stjórn SSV að standa fyrir áframhaldandi umræðu um sameiningu sveitarfélaga 

og styður áform stjórnar um að standa fyrir ráðstefnu um sameiningu sveitarfélaga sem frestað 

var vegna heimsfaraldurs.   

 

Framhalds- og háskólar   

Á Vesturlandi eru öflugar menntastofnanir sem gegna lykilhlutverki við uppbyggingu búsetu á 

svæðinu. Haustþing SSV skorar á stjórnvöld að tryggja að menntastofnanir á Vesturlandi njóti 

stuðnings til að halda úti starfsemi sem byggir á sérstöðu hverrar stofnunar og njóti til þess 

sjálfstæðis.   
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Haustþing SSV fagnar því að tekist hefur með samstilltum aðgerðum að auka áhuga á iðnnámi og 

hvetur menntamálaráðherra og fjármálaráðherra til að tryggja fjármuni svo mæta megi þessari 

auknu aðsókn. Meðal annars þarf að fjölga menntuðum kennurum, tryggja verknámsskólum 

aðstöðu og tækjabúnað og ekki síst fjölga tækifærum til starfsmenntunar ófaglærðs starfsfólks og 

til iðnmenntunar á landsbyggðinni. 

Tækifæri til fjarnáms á háskólastigi 

Þegar heimsfaraldur Covid-19 skall á gripu margar menntastofnanir til þess að streyma 

námskeiðum sínum til nemenda. Þannig skapaðist tækifæri til að efla nám og tækifæri íbúa í 

dreifðari byggðum til náms. Haustþing SSV hrósar þeim háskólum sem brugðust hratt við þörfum 

nemenda með því að færa kennslu og þjónustu á netið.  

Haustþing SSV hvetur Alþingi og fjárveitingavald, mennta- og fjármálaráðherra, til að skapa 

fjárhagslega hvata og veita í auknum mæli fjármagni til þeirra skóla sem bjóða opið og aðgengilegt 

nám á háskólastigi. Með því móti má nýta þann meðbyr sem nú gefst og ýta undir að háskólanám 

verði opið og aðgengilegt, landsbyggð og landsmönnum öllum til hagsbóta.  

Menntasjóður námsmanna  

Fram hefur komið að lánveitingar Menntasjóðs til námsmanna (áður LÍN) hafa dregist mikið saman. 

Staðan er þannig að í dag eru lántakar frekar námsmenn af landsbyggðinni sem ekki geta dvalið í 

foreldrahúsum á námstíma. Ungmennaráð Vesturlands hefur lýst því að mun kostnaðarsamara er 

fyrir nemendur af landsbyggðinni að stunda framhalds- og háskólanám. Í stefnumótandi áætlun í 

málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019–2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019–2023, kafla um 

sjálfbæra þróun byggðar um allt land, lið C.3. Stuðningur við einstaklinga – námslán, er að finna 

verkefnismarkmið um að nýta námslánakerfið sem hvata fyrir fólk til að setjast að í dreifðum 

byggðum.  

Haustþing SSV skorar á stjórnvöld að leita leiða til að jafna aðstöðumun námsmanna, t.d. með 

búsetustyrkjum. Enn fremur hvetur haustþing SSV mennta- og menningarmálaráðherra til að nýta 
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heimild í 28. gr. laga um Menntasjóð námsmanna nr. 60/2020, til að ákveða sérstaka tímabundna 

ívilnun við endurgreiðslu námslána til lánþega sem búsettir eru á svæðum skilgreindum í samráði 

við Byggðastofnun og hvetur fjárveitingavald og fjármálaráðherra til að tryggja að slíkar ráðstafanir 

séu gerlegar.  

  

Málefni fatlaðra   

Með lögum nr. 38/2018 voru felld niður skilyrði um að 8000 íbúar standi að baki hverju 

þjónustusvæði. Breyting á þjónustusvæðum hefur að mörgu leyti einfaldað fyrirkomulag og 

stjórnun málaflokksins. Eftir sem áður er mikilvægt að sveitarfélögin eigi með sér gott samstarf um 

þjónustu við fatlað fólk.  

Haustþing SSV telur 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. 

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.  

Haustþing SSV bindur vonir við að yfirstandandi úttekt Ríkisendurskoðunar leiði til vandaðs 

samtals á milli ríkis og sveitarfélaga og þar af leiðandi til nauðsynlegra úrbóta í fjármögnun 

málaflokksins.  Haustþing SSV telur einnig brýnt að hugað verði sérstaklega að auknum 

atvinnutækifærum fyrir fatlað fólk og fólk með skerta starfsgetu.  

 

Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra  

Góð heilbrigðisþjónusta er mikilvæg forsenda fyrir búsetu á Vesturlandi. Brýnt er að áfram verði 

unnið að því að efla starfsemi Heilbrigðisstofnunar Vesturlands  og annarra heilbrigðis- og 

öldrunarstofnana í landshlutanum.   
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Búseta aldraðra og samþætt þjónusta  

Rekstur hjúkrunar- og dvalarheimila er mjög þungur og sveitarfélög þurfa iðulega að leggja 

fjármagn til reksturs heimilanna þó málaflokkurinn sé alfarið á ábyrgð ríkisvaldsins. Í nýrri skýrslu 

sem unnin var af verkefnisstjórn undir forystu dr. Gylfa Magnússonar, skipaðri af 

heilbrigðisráðherra til að greina rekstur hjúkrunarheimila, kemur skýrt fram að reksturinn hefur 

verið van fjármagnaður undanfarin ár. Fram kemur að hallinn á árinu 2019 var 2,7 milljarðar króna 

þegar ekki er horft til beinnar þátttöku sveitarfélaganna. Í frekari greiningu sem unnið er að, út frá 

skýrslunni, hefur komið í ljós að hallinn er umtalsvert meiri.  Í skýrslunni segir jafnframt að á 

árunum 2017-2019 hafi 87% heimila verið rekin með halla. Það er því ljóst að í óefni stefnir með 

rekstur heimilanna, ekki síst þegar fyrir liggur að nýir kjarasamningar og stytting vinnuvikunnar 

muni gera reksturinn enn þyngri. Ljóst er að endur útreikningur dvalargjalda mun með engu móti 

ná upp í þann kostnað sem fellur til vegna styttingar vinnuvikunnar og nýrra kjarasamninga. 

Nauðsynlegt er því að grípa til frekari aðgerða til að leiðrétta stöðu heimilanna, því sá milljarður 

sem veittur var inn í rekstur hjúkrunarheimila mun með engu móti nægja til að rétta við rekstur 

þeirra.  

Þess vegna skorar haustþing SSV á heilbrigðisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra að ráðast 

nú þegar í aðgerðir til að leiðrétta stöðu hjúkrunarheimila. Ellegar er hætta á því að 

rekstraraðilar sjái sér ekki annan kost en að skila rekstri heimilanna til ríkisins. 

Þegar þeirri leiðréttingu er lokið er brýnt að taka upp viðræður um framtíðarfyrirkomulag þjónustu 

við aldraða þar sem horft verði til tækifæra á lengri búsetu í eigin húsnæði, til samspils 

heimahjúkrunar og heimaþjónustu og á sveigjanlega dagdvöl fyrir eldra fólk, sbr. umræðu á 

Heilbrigðisþingi sem haldið var í lok ágúst sl. að tilstuðlan heilbrigðisráðuneytis. 

Innheimtu kostnaðarhlutdeildar verði létt af dvalar- og hjúkrunarheimilum 

Samkvæmt reglum Sjúkratrygginga þurfa sumir af íbúum á hjúkrunar- og dvalarheimilum að taka 

þátt í dvalarkostnaði sínum á viðkomandi heimili og sá háttur hefur verið hafður á að 

hjúkrunarheimilunum hefur verið gert að innheimta umrædda kostnaðarhlutdeild af heimilisfólki 
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sínu. Haustþing SSV skorar á ríkisvaldið að aflétta þessu innheimtuhlutverki af hjúkrunar- og 

dvalarheimilum og koma þessu verkefni fyrir innan þess kerfis sem Skatturinn hefur þróað svo vel 

á undanförnum árum.  

Eldra fólki fer hratt fjölgandi á Íslandi og mikilvægt er að leita allra leiða til að hægt sé að tryggja 

góða heilbrigðisþjónustu fyrir þann hóp á víðum grunni, m.t.t. forvarna og annarra þátta sem og í 

samstarfi við félagasamtök líkt og Alzheimersamtökin sem staðið hafa fyrir fræðslu til aðstandenda 

þeirra sem fást við heilabilun. Ljóst er að núverandi fyrirkomulag mun ekki duga þegar fram í sækir 

og nauðsynlegt er að huga að nýjum lausnum í samstarfi þeirra sem skyldum gegna við þá sem 

aldraðir teljast. 

Í Velferðarstefnu Vesturlands er kveðið á um að ráðist verði í að auka samstarf og samþætta 

þjónustu við eldri borgara.  

Skipaður hefur verið vinnuhópur sem í sitja fulltrúar frá sveitarfélögum, HVE og hjúkrunar- og 

dvalarheimilum á Vesturlandi. Vinnuhópurinn á að leita leiða til að bregðast við þeirri þróun sem 

fylgja mun breytingum á aldurssamsetningu fólks í landshlutanum. Ljóst er að mikil tækifæri eru til 

staðar og verður fróðlegt að sjá tillögur hópsins sem vonandi munu liggja fyrir í kringum næstu 

áramót. 

Búnaður heilbrigðisstofnana 

Haustþing SSV skorar á ríkisvaldið að tryggja nægar fjárveitingar til tækjakaupa HVE með 

viðbótarfjárveitingum líkt og undanfarin ár til að unnt verði að halda áfram endurnýjun og eflingu 

á mikilvægum tækjabúnaði.  Einnig er mikilvægt að klára endurnýjun sem hafin er á sjúkrabílum og 

huga að menntun og þjálfun sjúkraflutningamanna. 

Efling heilsugæslustöðva á Vesturlandi 

Heilsugæslustöðvar eru mjög mikilvægar 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 svæðið heim og þarf á heilbrigðis- og slysaþjónustu að halda. 
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Haustþing SSV leggur áherslu á að starfsemi heilsugæslustöðva á Vesturlandi verði efld þannig að 

þær geti áfram sinnt starfsemi sinni. Því er mikilvægt að tryggður verði stöðugleiki og samfella í 

viðveru lækna og annars menntaðs heilbrigðisstarfsfólks alla daga á heilsugæslustöðvum 

umdæmisins.  

Geðheilbrigðismál  

Haustþing SSV fagnar auknum fjárveitingum til geðheilbrigðismála en bendir á að mikið vantar upp 

á til að íbúar njóti viðunandi þjónustu. Haustþing  SSV hvetur til þess að áfram verði haldið á sömu 

braut og starfsemin á Vesturlandi verði þróuð í samstarfi við sveitarfélögin.  

Börn með fjölþættan vanda 

Haustþing SSV skorar á ríkið að tryggja börnum með fjölþættan vanda viðunandi 

heilbrigðisþjónustu fjármagnaða af ríkinu. 

Liðskiptasetur við Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi 

Haustþing SSV fagnar ákvörðun um stofnun liðskiptaseturs við Heilbrigðisstofnun Vesturlands á 

Akranesi. Haustþingið hvetur til þess að áfram verði skoðað hvernig nýta megi mannauð og 

aðstöðu og styrkja enn frekar grundvöll sjúkrahúsanna með sérhæfingu og sérverkefnum.  

Fjarheilbrigðisþjónusta hjá HVE á Vesturlandi og innviðir hennar  

Haustþing SSV skorar á heilbrigðisyfirvöld að nýta þau tækifæri sem liggja í tækninýjungum á sviði 

fjarheilbrigðisþjónustu, byggja upp og koma sem fyrst í gagnið fjölbreyttri fjarheilbrigðisþjónustu 

á öllum starfsstöðvum HVE á Vesturlandi. Með því mætti stíga skref til að jafna aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu, í samræmi við skyldur heilbrigðisstofnana skv. 5. gr. reglugerðar nr. 

1111/2020, um heilbrigðisumdæmi og hlutverk, starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, 

heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa. 

Haustþing SSV hvetur jafnframt heilbrigðisráðherra, sem yfirmann heilbrigðismála í landinu, og 

heilbrigðisstofnanir landsins og aðrar stofnanir ráðuneytis heilbrigðismála til að nýta fyrirliggjandi 
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tækifæri í upplýsingatækni og stafrænum lausnum, til að koma á aukinni samvinnu, teymisvinnu 

og samskiptum heilbrigðisstarfsfólks, þannig  að mannauðs- og sérfræðiþekking nýtist betur í þágu 

heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Með sama hætti megi bæta aðgengi sjúklinga að 

sérfræðiþjónustu og annarri heilbrigðisþjónustu í heimabyggð.  

Haustþing SSV hvetur heilbrigðisyfirvöld til að flýta uppbyggingu innviða í þágu upplýsingatækni og 

hefja undirbúning að innleiðingu á tæknilausnum þannig að íbúar á Vesturlandi, sér í lagi eldra fólk, 

hafi tækifæri á því að komast í samband við heilbrigðisþjónustu á heimilum sínum óháð búsetu svo 

að markmið í stefnu fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030 í þessum efnum náist. 

Þjónusta við konur og fjölskyldur í barneignaferli og eftir fæðingu 

Haustþing SSV leggur áherslu á að Heilbrigðisstofnun Vesturlands tryggi jafna og samfellda 

þjónustu fyrir konur og fjölskyldur þeirra á Vesturlandi í barneignaferlinu og fyrstu vikurnar eftir 

fæðingu. Í því sambandi er mikilvægt að barnshafandi konur hafi ávallt jafnan aðgang að 

meðgönguvernd, hjá ljósmóður og heimilislækni, sem taki mið af þörfum verðandi foreldra og sé 

veitt í heimabyggð. Á sama hátt er mikilvægt að bjóða upp á heima vitjanir fyrstu vikurnar eftir 

fæðingu barns.  

Haustþing SSV hvetur HVE til þess að mæta ólíkum þörfum foreldra með heimaþjónustu ljósmæðra 

á öllu þjónustusvæðinu. Þá bendir haustþing SSV á að tryggja þarf að foreldrafræðslunámskeið 

HVE séu aðgengileg foreldrum um allt Vesturland, án tillits til búsetu, til dæmis með því að hagnýta 

tækninýjungar og stafrænar lausnir.  

Heilsuefling eldri borgara   

Haustþing SSV bendir á að samkvæmt Heilbrigðisstefnu Evrópu er lögð áhersla á grunngildi sem 

m.a. hvetja til þess að stutt sé við heilsueflingu á öllum æviskeiðum. Stefna fyrir íslenska 

heilbrigðisþjónustu til ársins 2030 tekur mið af þeirri áherslu, þar sem tiltekið er að heilsuefling 

eldra fólks eigi að vera sérstakt forgangsmál í ljósi þess hve mikill ávinningur er í því fólginn. Mörg 

sveitarfélög á Vesturlandi hafa staðið að heilsueflingu eldra fólks án þess að fjárhagslegur 
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stuðningur hafi verið veittur af hálfu ríkisins til sveitarfélaga. Haustþing SSV beinir því til 

heilbrigðisyfirvalda að styðja við þetta mikilvæga forvarnastarf sveitarfélaganna, hvort sem er með 

fjárhagslegum stuðningi eða með því að heilbrigðisþjónustan, sérstaklega heilsugæslan, taki virkari 

þátt í þessu starfi.  

Ný og breytt löggjöf um farsældarþjónustu og barnavernd 

Alþingi samþykkti sl. vor ný lög um samþættingu farsældarþjónustu í þágu barna og breytingar á 

barnaverndarlögum sem fela í sér breytt skipulag barnaverndarmála. Þessar breytingar kalla á 

aukið samstarf sveitarfélaga um þessa málaflokka, sem mikilvægt er að hljóti vandaða umfjöllun 

og undirbúning.  

Haustþing SSV felur stjórn SSV að koma á fundi með fulltrúum sveitarfélaganna á Vesturlandi þar 

sem rætt verði um innleiðingu þessara breytingu.  

 

Stafrænar lausnir 

Haustþing SSV 2021 skorar á stjórnvöld að setja aukið fjármagn í stafrænar lausnir í sameiginleg 

verkefni ríkis og sveitarfélaga.  Forgangsraða þarf fjármunum í stafrænar lausnir þannig að 

upplýsingatækni sé nýtt til að bæta þjónustu við íbúa í verkefnum sem nú flæða á milli ríkis og 

sveitarfélaga.  Þar má benda á stafrænar lausnir í menntamálum, í heilbrigðis- og 

velferðarþjónustu og almennt í málefnum barna.  Með þessu má stuðla að því að börn, aldraðir og 

annað fólk sé ekki í vandræðum með að fá þjónustu sem nú er á milli kerfa.   

 

Húsnæðismál    

Samstarf sveitarfélaga um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á landsbyggðinni 

(landsdekkandi húsnæðissamvinnufélög)  

Haustþing SSV hvetur sveitarstjórnir til að taka afstöðu til hugmyndar frá Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun og Sambandi íslenskra sveitarfélaga um að setja á fót 
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húsnæðissjálfseignarstofnun sem myndi þjóna allri landsbyggðinni, en hugmyndin var kynnt á 

rafrænum kynningarfundi Sambandsins og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar fyrr í mánuðinum.  

 

  Leigufélagið Bríet  

Leigufélagið Bríet var stofnað með það markmið að vinna með sveitarfélögum til að tryggja öruggt 

og gott leiguhúsnæði á landsbyggðinni. Haustþing SSV fagnar því að Leigufélagið hafi verið styrkt í 

þessu hlutverki sínu og hvetur til áframhaldandi starfsemi, til að styrkja húsnæðismarkað í 

byggðarlögum þar sem hann er veikur fyrir.  

Haustþing SSV fagnar jafnframt ákvörðun um að flytja starfsstöð Leigufélagsins Bríetar í Borgarnes. 

Með flutningi félagsins skapast ný störf í Borgarnesi. Væntingar standa til að þetta marki nýtt 

upphaf að enn frekari flutningi verkefna og starfsemi út á land. 

 

Löggæsla og embætti sýslumanns      

Fjölgun íbúa á suðursvæði Vesturlands og dulin búseta á Vesturlandi vegna fjölda sumarhúsa og 

stóraukins fjölda ferðamanna kallar á aukna löggæslu á starfssvæðinu. Aukin umferð því samhliða 

og ástand vega kallar jafnframt á stóraukna löggæslu á vegum úti. Lögreglumenn á Vesturlandi eru 

orðnir svo fáir á vakt á hverjum tíma að ástæða er til að hafa áhyggjur af öryggi þeirra við 

skyldustörf og hvort þeir hafi tök á að sinna öllum verkefnum. 

Haustþing SSV skorar á Alþingi að hækka fjárveitingar til löggæslu á Vesturlandi til að hægt sé að 

halda úti viðunandi fjölda lögreglumanna á vakt á hverjum tíma, tryggja öryggi lögreglunnar, íbúa 

og gesta landshlutans. Enn fremur að tryggja að ný verkefni sem flytjast til embættisins séu 

fullfjármögnuð. 

Haustþing SSV skorar jafnframt á stjórnvöld að beita sér fyrir eflingu embættis sýslumanns á 

Vesturlandi. Haustþing SSV leggur áherslu á að styrkja þurfi kjarnaverkefni sýslumannsembættisins 

og auka við innleiðingu stafrænnar málsmeðferðar með það að markmiði að jafna aðstöðumun 

þjónustuþega og auka við góða og vandaða þjónustu sérhæfðs starfsfólks.    
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Jöfnun húshitunnar kostnaðar og stuðningur við orkuskipti á köldum svæðum    

Haustþing SSV hvetur Alþingi til að halda áfram að jafna orkukostnað til húshitunnar, með það að 

markmiði að bæta lífskjör íbúa köldum svæðum. Jafnframt verði stutt við framkvæmdir sem ráðist 

er í til að greiða fyrir orkuskiptum og lækka orkukostnað heimila og fyrirtækja á köldum svæðum.  

 

Menningarmál  

Menningarstarf og uppbygging eftir Covid-19  

Haustþing SSV telur að þær aðstæður sem uppi hafa verið vegna COVID-19 hafi bitnað mjög á 

menningarstarfi og skapandi störfum, bæði vegna efnahagsþrenginga og samkomutakmarkana. 

Afar mikilvægt er að stjórnvöld styðji vel við starfsemi sem tengist menningu, sér í lagi á 

landsbyggðinni. Nýsköpunargildi er mikið í skapandi greinum og þá styðja þær við aðrar 

starfsgreinar eins og ferðaþjónustu.   

Það felast mikil tækifæri í uppbyggingu menningartengdra atvinnugreina á Vesturlandi, sem og 

annarsstaðar á landsbyggðinni, og geta þær greinar leikið stórt hlutverk í uppbyggingu atvinnulífs 

eftir Covid-19. Jafnframt er menningin mikilvæg stoð í þróun og eflingu byggðar og jafnframt er 

menning mikilvæg fyrir andlega lýðheilsu á tímum sem þessum.    

Undanfarin ár hefur verið halli í umsóknum og úthlutunum starfslauna listamanna á milli 

höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Haustþing SSV hvetur til þess að ráðist verði í átak til 

að jafna dreifingu styrkja, t.a.m. listamannalauna, á milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar. Enn 

fremur að hvati verði myndaður til að fagfólk í listum geti unnið að verkefnum í auknum mæli á 

landsbyggðinni.  
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Menningarstefna Vesturlands  

Haustþing SSV fagnar endurskoðaðri Menningarstefnu Vesturlands 2021-2024, sem hefur verið 

unnin af fulltrúum nær allra sveitarfélaganna á Vesturlandi auk fagaðila starfandi í 

menningartengdum atvinnugreinum í landshlutanum. Haustþingið hvetur sveitarstjórnir til að 

framfylgja ötullega markmiðum stefnunnar.   

 

   


