
 

 

 

166 fundur stjórnar SSV 

Fundur haldinn í stjórn SSV, miðvikudaginn 26 janúar 2022 kl.09.30 á Teams.  

Mætt voru; Lilja B. Ágústsdóttir, Bára Daðadóttir, Einar Brandsson, Ástríður Guðmundsdóttir, 

Davíð Sigurðsson, Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Sif Matthíasdóttir, Jakob B. Jakobsson, Jósef 

Kjartansson og Atli Svansson.  Rögnvaldur Ólafsson mætti í forföllum Björns Hilmarssonar.  

Brynja Þorbjörnsdóttir boðaði forföll og Daníel Ottesen varamaður hennar hafði ekki tök á að 

mæta.  Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri Akraneskaupstaðar sat fundinn undir lið 15.  Páll S. 

Brynjarsson framkvæmdastjóri  SSV sat fundinn og ritaði fundargerð 

Lilja B. Ágústsdóttir, formaður SSV, setti fund kl.09.30 

1. Fundargerð 165 fundar stjórnar SSV 

Formaður lagði fram fundargerð frá 165 fundi stjórnar SSV til staðfestingar.  Stjórn staðfesti 

fundargerðina.  

 

2. Verkefnið Brothætt byggð 

Lögð fram drög að samningi á milli Byggðastofnunar, Dalabyggðar og SSV um verkefnið 

Brothætt byggð í Dalabyggð.  Stjórn samþykkti samninginn, auk þess sem hún samþykkti 

samning um umsýslu SSV með verkefnatengdum fjármunum.  Loks samþykkti stjórn að skipa þá 

Ólaf Sveinsson fagstjóra atvinnu- og byggðaþróunarsviðs SSV og Pál S. Brynjarsson 

framkvæmdastjóra í verkefnisstjórn 

 

3. Ráðstefna um sameiningar sveitarfélaga 

Rætt um tímasetningu og dagskrá á fyrirhugaðri ráðstefnu SSV um sameiningar sveitarfélaga.  

Stjórn samþykkti að fresta ráðstefnunni fram yfir sveitarstjórnarkosningar. 

 

4. Breytingar á lögum um barnaverndarþjónustu 

Lagt fram minnisblað til kynningar frá fundi SSV og sveitarfélaganna á Vesturlandi um áhrif 

breytinga nýrra laga um barnavernd á barnaverndarþjónustu á Vesturlandi.  

 

5. Aðalfundur SSV 

Aðalfundur SSV mun fara fram miðvikudaginn 16 mars n.k.  Rætt var um fyrirkomulag á 

kosningu stjórnar í kjölfar sveitastjórnarkosninga.   Framkvæmdastjóra falið að taka saman 

minnisblað um mögulega breytingu á samþykktum SSV varðandi kosningu stjórnar á kosningaári 

til sveitarstjórna. 



 

6. Breiðafjarðarverkefnið 

Stjórn SSV hefur skrifað undir samning við umhverfisráðuneytið um verkefni um verndun 

Breiðarfjarðar og eflingu byggða við fjörðinn.  Framkvæmdastjóri kynnti að vonast er til þess að 

verkefnið fari af stað í febrúar. 

 

7. Öldrunarþjónusta á Vesturlandi 

Lögð fram skýrsla vinnuhóps um öldrunarþjónustu á Vesturlandi og tillögur að frekari 

aðgerðum.  Jafnframt var kynnt skýrsla KPMG um rekstur hjúkrunar- og dvalarheimila.  Stjórn 

samþykkti að fela framkvæmdastjóra að boða til kynningarfundar um efni skýrslnanna í byrjun 

febrúar fyrir sveitastjórnarfólk og aðra hagaðila. 

 

8. Erindi frá Háskólanum á Bifröst og Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Lagt fram bréf frá Háskólanum á Bifröst og Landsbúnaðarháskóla Íslands þar sem óskað er eftir 

að veitt verði fjármagni til stofnunar Nýsköpunar- og þróunarseturs Bifrastar og LBHÍ.  SSV er 

aðili að yfirlýsingu um stofnun setursins.  Stjórn SSV samþykkti að verða við erindinu og verður 4 

m.kr. úr áhersluverkefni Sóknaráætlunar Vesturlands, nýsköpun og frumkvöðlar, veitt til 

verkefnisins.  

 

9. Áhersluverkefni Sóknaráætlunar Vesturlands 

Lögð fram tillaga að áhersluverkefnum fyrir Sóknaráætlun Vesturlands árið 2022.  Tillagan er 

unnin með hliðsjón af umræðum á fundi samráðsvettvangs Sóknaráætlunar Vesturlands.  Stjórn 

samþykkti að veita samtals 15 m.kr. til verkefnanna; Nýsköpun og frumkvöðlar, Efling 

öldrunarþjónustu og Matarauður Vesturlands sem hafa verið í gangi að undanförnu.  

Framkvæmdastjóra var síðan falið að vinna áfram að skilgreiningu á nýjum verkefnum 

 

10. Byggðaáætlun; verkefnið C1  

Rætt um umsókn frá SSV í verkefnið C1 „Sértæk verkefni sóknaráætlunarsvæða“.  Umsóknin 

snýr að vinnu Stykkishólmsbæjar að eflingu atvinnulífs í kjölfar þess að fyrirtækið Ágústsson 

sagði upp á fjórða tug starfsmanna sumarið 2021.  Opnað hefur verið fyrir umsóknir og er 

umsóknarfrestur til 28 febrúar n.k.  Alls eru til úthlutunar 120 m.kr. Drög að umsókn verða send 

til kynningar hjá stjórn SSV. 

 

11. Ferðamálaráð Vesturlands 

Lögð fram tillaga að samþykktum fyrir Ferðamálaráð Vesturlands og skipan fyrstu stjórnar.  

Stjórn samþykkti tillögu að samþykktum fyrir Ferðamálaráð Vesturlands, auk þess sem tillaga að 

skipan stjórnar var samþykkt. 

 

12. Áhrif Covid 19 á skólastarf 



Lagt fram minnisblað um áhrif Covid 19 á skólastarf og aukið álag á skólastjórnendur og 

starfsmenn vegna skipulagningar skólastarfs þegar upp koma veikindi.  Stjórn samþykkti 

eftirfarandi bókun:  

„Stjórn SSV beinir því til Sambands íslenskra sveitarfélaga að standa vörð um endurkröfurétt 

sveitarfélaga á hendur ríkinu vegna mögulegs launakostnaðar sem hlotist hefur vegna vinnu 

skólastjórnenda, sem að öllu jöfnu hefðu átt að vera á höndum rakningarteymis 

Almannavarna.“ 

 

13. N4- Að vestan 

Framlagt erindi frá sjóvarpsstöðinni N4 þar sem óskað er eftir stuðningi frá SSV við þættina  „Að 

vestan“.  Stjórn samþykkt að veita 400.000 kr. í stuðning við þáttagerðina. 

 

14. Innviðir á Vesturlandi 

Rætt um rafmagnsleysi, símasambandsleysi og slæmt ástand vega á Fellsströnd, Skarðsströnd 

og í Saurbæ í Dalabyggð.  Stjórn SSV samþykkti eftirfarandi bókun; 

„Stjórn SSV lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðu innviða á Fellsströnd, Skarðsströnd og í Saurbæ 

í Dalabyggð.   

Nauðsynlegt er að stjórnvöld ráðist hið fyrsta í endurbætur á raflínum á svæðinu til þess að 

tryggja afhendingaröryggi rafmagns, en tíðar bilanir hafa skapað ýmiskonar erfiðleika og 

öryggisleysi fyrir íbúa.  Ljóst er að línur á svæðinu eru komnar til ára sinna og nauðsynlegt að 

koma raflínum í jörð og það verkefni þolir enga bið.  Jafnframt er nauðsynlegt að á þessu ári 

verði farið í þrífösun á rafmagni til þess að tryggja starfsemi mjólkurbúa og aðra 

atvinnustarfsemi á svæðinu. 

Þá hefur símasambandsleysi, í kjölfar bilunar á ljósleiðara, skapað mikið óöryggi fyrir íbúa en bið 

eftir viðgerð var löng og ljóst að íbúar í dreifðu byggðum geta átt von á því að bíða í fleiri daga 

eftir lagfæringum frá þjónustuaðila.  Á vissum svæðum í Dalabyggð er staða á farsímasambandi 

það slæm að símasamband er ekki til staðar ef ljósleiðari fer út. Íbúar hafa fengið þau svör frá 

fjarskiptafyrirtækjum að það sé of kostnaðarsamt að bæta farsímasamband vegna þess hve fáir 

íbúar eru.  Þá má líka benda á að íbúar geti ekki nýtt rafræn skilríki því farsímasamband er það 

slæmt að innskráningartími er útrunninn þegar svar berst gegnum síma. Þetta er ekki boðlegt í 

nútíma samfélagi.    

Loks áréttar stjórn SSV mikilvægi þess að ráðist verði í endurbætur á veginum um Fellsströnd og 

Skarðsströnd og framkvæmdir við lagningu bundins slitlags hefjist sem fyrst.“ 

 

15. Stafræn þróun sveitarfélaga 

Á fundinn mætti Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri á Akranesi og formaður Stafræns ráðs 

Samtaka íslenskra sveitarfélaga og kynnti vinnu ráðsins.  Stjórn lét í ljós ánægju með verkefnið 

Stafræn sveitarfélög og þakkaði þá góð vinnu sem unnin hefur verið af ráðinu og starfsfólki 

þess.  



 

16. Sundabraut 

Stjórn ræddi nýútkomna skýrslu um félagshagfræðilega greiningu á samfélagslegri arðsemi 

Sundabrautar.  Í kjölfar umræðu bókaði stjórn eftirfarandi:  

„Starfshópur um Sundabraut hefur skilað innviðaráðherra og borgarstjóra félagshagfræðilegri 

greiningu á samfélagslegri arðsemi Sundabrautar.  Þar kemur skýrt fram að Sundabraut er 

samfélagslega mjög arðbær framkvæmd og er arðsemi áætluðu um 200 milljarða.  Mestur ábati 

felst í minni akstri, útblæstri og mengun sem og styttri ferðatíma vegfarenda vegna styttri leiða 

til og frá höfuðborgarsvæðinu. Heildarakstur á höfuðborgarsvæðinu gæti minnkað um 150 

þúsund km á hverjum sólarhring við opnun Sundabrautar. 

Stjórn SSV skorar því á ríkisstjórn og borgarstjórn Reykjavíkur að hefja nú þegar vinnu við gerð 

umhverfismats og nauðsynlegra breytinga á aðalskipulagi til að tryggja að Sundabraut verði 

tekin í notkun eigi síðar en árið 2030.  Jafnframt er mikilvægt að Sundabraut verði lögð alla leið 

á Kjalarnes í einni framkvæmd. „  

 

17. Starfsmannamál 

Rætt um starfsmannamál 

 

18. Framlögð mál 

a. Fundargerðir annarra landshlutasamtaka 

b. Fundargerð frá Stýrihópi stjórnarráðsins um byggðamál 

 

Fundi slitið kl. 12.50 
 

 


