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Sóknaráætlanir landshluta
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013 lýsir
undrun og hneykslun á því að sóknaráætlanir landshlutanna skuli nú vera í uppnámi vegna
þess að ekki er lagt fjármagn til þess verkefnis í frumvarpi að fjárlögum fyrir árið 2014. Það
vinnulag að fela landshlutum sjálfum að forgangsraða verkefnum til sóknar og uppbyggingar
er til fyrirmyndar og mikilvægt að framhald verði þar á í góðri samvinnu ríkis og
sveitarfélaga. Skorað er á Alþingi og ríkisstjórn að fylgja þessu verkefni eftir af djörfung og
dug og tryggja að framlag ríkisvaldsins til sóknaráætlana landshlutanna verði ekki lægra en á
yfirstandandi ári, annað er óásættanlegt.

Samgöngumál
Ályktun þingsins um samgöngumál ber yfirskriftina Samgöngur tengja saman fólk og byggðir
þingið ályktaði einnig sérstaklega um framkvæmd áætlunarflugs til Gjögurs.

Samgöngur tengja saman fólk og byggðir
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið 11. og 12 október 2013 í Trékyllisvík krefst þess að
forgangsröðun stjórnvalda beinist áfram að bættum samgöngum á Vestfjörðum.
Í markmiðum Samgönguáætlunar 2011-2022, sem samþykkt var á Alþingi vorið 2012, segir:
„Samgöngur tengja saman fólk og byggðir. Í samræmi við sóknaráætlun og svæðaskiptingu
landsins verði við forgangsaröðun framkvæmda tekið mið af þörfum einstakra svæða fyrir
bættar samgöngur til að efla sveitarfélög, styrkja hvert svæði og landið allt.“
Vestfirðingar njóta enn ekki þess sem aðrir landsmenn hafa fengið, sem er að tengja allar
byggðir aðalþjóðvegakerfi landsins með heilsársvegi og að tengja saman helstu þéttbýlissvæði
á Vestfjörðum.
Til að það náist fram þarf:
1. Að klára vegagerð um Gufudalssveit í Barðastrandarsýslu á Vestfjarðavegi 60.
2. Að standa við áætlanir um gerð Dýrafjarðarganga 2015-2018 og vinna samhliða
að endurgerð vegar um Dynjandisheiði.
3. Að standa við áætlanir um uppbyggingu nýs vegar í Árneshreppi í áföngum.
Tryggja þarf fjármagn til að

flýta framkvæmdum á Veiðileysuhálsi og

Bjarnafjarðarhálsi.
4. Að jarðgöng á milli Ísafjarðar og Súðavíkur komist inn á samgönguáætlun, sem
næstu jarðgöng á eftir Dýrafjarðargöngum.
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Þar að auki leggur Fjórðungsþing áherslu á.
1. Nýjan veg út á Látrabjarg
2. Hækkað þjónustustig við snjómokstur á vegum á Vestfjörðum um einn flokk.
3. Að skilgreindur verðir hringvegur nr 2. sem nær frá þjóðvegi 60 við Bröttubrekku um
Vestfirði og tengist aftur hringveginum um þjóðveg 61 við Staðarskála.

Þá eru endurbætur vega og bætt aðgengi að helstu ferðamannaperlum Vestfjarða brýn
nauðsyn, bæði út frá sjónarmiði öryggis og til eflingar ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Viðhald
vegakerfisins er mikilvægur öryggisþáttur sem ekki má gleymast.
Fjórðungsþing Vestfirðinga leggur áherslu á að hvergi verði kvikað frá þeirri
framkvæmdaáætlun sem Alþingi samþykkti 2012 og felur í sér flýtingu framkvæmda við
Dýrafjarðargöng og á Dynjandisheiði á árunum 2015-2018. Ennfremur að tryggt verði
fjármagn á samgögnuáætlun til að ljúka framkvæmdum á Vestfjarðarvegi 60 um
Gufudalssveit. Ríkisstjórn Íslands ber að vinna í samræmi við vilja þjóðarinnar, sem
endurspeglast í samþykkt Alþingis. Aðstæður á Vestfjörðum kalla á bættar samgöngur sem
eru forsenda þróunar og framfara í atvinnumálum og byggðamálum fjórðungsins.
Um leið og Fjórðungsþing metur vel þá áfanga sem unnist hafa á síðustu árum og
framkvæmdir sem nú sér fyrir endann á í Steingrímsfirði og í Múlasveit í
Barðastrandadarsýslu, þá hrópa allar aðstæður í atvinnulífi og mannlífi á Vestfjörðum á það,
að landshlutinn njóti forgangs í vegamálum á næstu árum, þar til markmiðum
Samgönguáætlunar um jákvæða byggðaþróun verði náð

Um mikilvægi áætlunarflugs og Reykjavíkurflugvallar
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga bendir á að áætlunarflug á milli Reykjavíkur og Ísafjarðar,
Bíldudals og Gjögurs eru mikilvægustu almenningssamgöngur Vestfirðinga og lífæð
byggðanna stóran hluta ársins. Mikilvægi Reykjavíkurflugvallar fyrir samgöngur á milli
landsbyggðar og höfuðborgar verður aldrei of oft ítrekað. Brýnt er að standa vörð um þá
þjónustu og öryggi sem flugsamgöngur veita íbúum á Vestfjörðum. Álögur á fargjöld í
innanlandsflugi hafa stóraukist síðustu ár og brýnt er að endurskoða og minnka þær, svo
grundvöllur innanlandsflugs styrkist umfram það sem nú er.

Um strandsiglingar
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga leggur áherslu á að stjórnvöld haldi vöku sinni og tryggi
áframhald sjóflutninga í kringum landið. Mikilvægt skref var stigið á þessu ári þegar
skipafélögin hófu á ný siglingar á stærstu hafnir á landsbyggðinni. Sú þjónusta hefur sannað
gildi sitt. Tryggja þarf áframhald þeirrar þróunar og að þjónustan nái til fleiri byggðarlaga. Til
þess þurfa stjórnvöld á hverjum tíma að vera tilbúin að grípa inn í þróun mála, ef aðstæður
krefjast.
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Um fjarskipti og jafnrétti
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga lýsir vonbrigðum með framgang í uppbyggingu
ljósleiðaranets á Vestfjörðum. Hringtengt gagnaflutningsnet á grunni ljósleiðara er til
framtíðar litið grundvöllur fyrir atvinnuþróun á Vestfjörðum og jöfnun búsetuskilyrða. Hraða
þarf uppbyggingu þessa kerfis og fyrsti áfangi verði lagning ljósleiðara til Hólmavíkur og
Drangsness, en það eru einu þéttbýlisstaðir landsins sem ekki eru tengdir ljósleiðarakerfi
landsins sem er óásættanlegt.

Gjögurflug
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013 vekur athygli
á að flug á Gjögurflugvöll uppfyllir ekki reglur og samninga sem í gildi eru. Á tímabilinu 1
júní til 1. október er flogið á einshreyfilsvél á flugleið Reykjavík – Gjögur og þar með er verið
að leggja farþega í óásættanlega hættu. Flugfélagið Ernir er með sérleyfi á leiðinni fyrir
fraktflug og farþegaflug. Þingið krefst þess að úr þessu verði bætt hið snarasta.

Atvinnumál
Fiskeldi og skelrækt
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013 skorar á
stjórnvöld að hraða úttekt á framkvæmd laga og reglugerða sem sett hafa verið um fiskeldi og
skelrækt. Sett verði að markmiði að auka skilvirkni og gegnsæi í framkvæmd mála með
úrbótum á reglugerðum og eða breytingu á lögum eftir því sem við á.
Fiskeldi og skelrækt eru vaxtarsprotar í atvinnulífi á Vestfjörðum, og til framtíðar litið eru
miklar vonir bundnar við að atvinnugreinin verði ein af meginstoðum byggðar á
Vestfjörðum. Mikilvægt er að vel takist til við þróun mála atvinnugreinarinnar með tilliti til
samfélags, atvinnulífs og umhverfis, þar á setning laga og reglugerða og framkvæmd þeirra
mikinn þátt. Fjórðungsþing Vestfirðinga lýsir því vonbrigðum yfir töfum og ógagnsæi í
leiðbeiningum stjórnsýslunnar við leyfisveitingar.

Aflamark úthafsrækju
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11. og 12. október 2013 hafnar
alfarið þeirri leið sem ráðherra sjávarútvegsmála hefur boðað í úthlutun aflamarks í
úthafsrækju. Ljóst má vera að verði fyriráætlanir ráðherra samþykktar verði það til stórtjóns
rækjuiðnaðarins á Vestfjörðum.

Sauðfjárveikivarnir
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013 skorar á
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið að tryggja nauðsynlegt fjármagn til að viðhalda
sauðfjárveikivarnalínum. Bent er á að Vestfirðir eru hreint svæði þegar kemur að
sauðfjársjúkdómum og til að svo verði áfram er sérstaklega mikilvægt að viðhald á
sauðfjárveikivarnargirðingu úr Bitrufirði í Gilsfjörð verði til fyrirmyndar. Þar eru miklir
hagsmunir í húfi fyrir sauðfjárrækt á landinu öllu, því sauðfé norðan Gilsfjarðarlínu er keypt
til uppbyggingar á sauðfjárstofnum í öðrum landshlutum þar sem skakkaföll hafa orðið.
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Orkumál.
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013, mótmælir
því harðlega að ný ríkisstjórn ætli að vinna gegn því að jafna raforku- og húshitunarkostnað á
landinu líkt og kemur fram í framlögðu frumvarpi að fjárlögum 2014. Niðurskurður sá er
kemur fram í fjárlögum 2014 er sömuleiðis andstæður stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.
Fjórðungsþingið skorar á stjórnvöld að setja þessi málefni í forgang og að afgerandi skref
verði tekin við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2014.

Jöfnun dreifingarkostnaðar raforku.
Fjórðungsþing Vestfirðinga bendir á að með nýrri skipan raforkumála voru samþykkt sérstök
lög, nr. 98 /2004 um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku. Þar kemur fram að: Markmið
laga þessara er að stuðla að jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku til almennra notenda. Í
lögunum segir m.a.: Greiða skal niður kostnað almennra notenda vegna dreifingar raforku á
þeim svæðum þar sem Orkustofnun hefur heimilað sérstakar dreifbýlisgjaldskrár í samræmi
við ákvæði 5. mgr. 17. gr. raforkulaga, nr. 65/2003. Í lögunum stendur einnig: Skilyrði
niðurgreiðslu er að meðaldreifingarkostnaður notenda á orkueiningu sé umfram
viðmiðunarmörk sem ráðherra setur í reglugerð. Við ákvörðun viðmiðunarmarka skal taka
mið af hæstu gjaldskrá dreifiveitu að dreifbýlisgjaldskrám undanskildum. Þeirri fjárhæð sem
ákveðin er í fjárlögum hverju sinni skal skipt hlutfallslega eftir orkunotkun á
dreifbýlisgjaldskrársvæði miðað við kostnað dreifiveitu umfram viðmiðunarmörk í reglugerð.
Þegar lögin tóku gildi í upphafi árs 2005 var veitt 230 mkr. í þennan málaflokk. Gert var ráð
fyrir að sú upphæð dygði til að verðjafna milli dreifbýlis og þéttbýlisgjaldskrár hjá dýrustu
þéttbýlisveitunni sem þó reyndist ekki alveg duga . Í dag er veitt 240 mkr. í þennan málaflokk,
en þyrfti að vera um 1100 mkr. til að jafna muninn alveg. Ef þessi munur væri jafnaður yrði
raforkuverð til heimila á Íslandi nánast það sama um allt land.

Jöfnun húshitunarkostnaðar
Fjórðungsþing Vestfirðinga skorar á stjórnvöld að fara að tillögum starfshóps um jöfnun
húshitunarkostnaðar, sem starfaði á vegum iðnaðarráðuneytisins og skilaði niðurstöðum í ,
„Skýrslu starfshóps um breytingar á niðurgreiðslum til húshitunar í desember 2011.
Niðurgreiðslur til húshitunar skv. frumvarpi til fjárlaga 2014 eru 1344 mkr., en ættu að vera
a.m.k. 1700 mkr. skv. upphaflegu fjármagni til verkefnisins árið 2005.
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Markaðsmál
Markaðsátak fyrir Vestfirði
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013 leggur til að
sveitarfélögin á Vestfjörðum fari í sameiginlegt markaðsátak til að vekja athygli á
Vestfjörðum sem ákjósanlegs áfangastaðar ferðamanna og ýta undir jákvæða ímynd.
Greinargerð.
Fyrrihluta árs 2011 var lögð fram tillaga af Markaðsstofu Vestfjarða um að farið yrði í
stórt sameiginlegt markaðsátak í tengslum við ferðaþjónustu á svæðinu, um var að
ræða þriggja ára verkefni sem fjármagnað yrði af sveitarfélögunum, Vaxtarsamningi
Vestfjarða og fyrirtækjum. Heildarkostnaður átaksins átti að vera 40 milljónir, þar sem
kostnaður sveitarfélaganna var 20 milljónir. Verkefnið fór aldrei af stað vegna þess að
ekki fékkst endanlegt samþykki allra sveitarfélaganna á Vestfjörðum.
Fjórðungsþing leggur til að markaðsfulltrúa verði falið að útfæra verkefnið nánar
ásamt stjórn sambandsins og leggja aðgerðar- og kostnaðaráætlun fyrir sveitarfélögin
við fyrsta tækifæri vegna fyrirliggjandi fjárhagsáætlunargerðar sveitarfélaganna.

Menningarmál
Endurnýjun menningarsamninga
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013 óskar
eindregið eftir því við ríkisvaldið að menningarsamningar ríkis og sveitarfélaga á
landsbyggðinni verði endurnýjaðir, en þeir renna út í árslok 2013. Menningarsamningur við
Vestfirði var fyrst gerður 2007 og hefur reynslan af honum og starfsemi Menningarráðs
Vestfjarða verið til fyrirmyndar. Mikilvægt er að við endurnýjun samninga verði
heildarfjármagn til stofn- og rekstrarstyrkja aukið verulega.
Greinargerð:
Niðurskurður og breytingar sem orðið hafa síðustu ár á stuðningi ríkisins við
uppbyggingu og rekstur menningarstofnana á landsbyggðinni hefur orðið til þess að
heildarframlög ríkisins til uppbyggingar á Vestfjörðum hafa lækkað umtalsvert, s.s.
við tilfærslu á þeim fjármunum sem fjárlaganefnd úthlutaði áður á grundvelli styrkja.
Á Vestfjörðum hefur verið umtalsverð uppbygging á sviði lista og menningartengdrar
ferðaþjónustu síðustu tvo áratugi og fjölbreytt varanleg söfn, setur og sýningar, hafa
hafið starfsemi. Uppbygging er á mjög viðkvæmu stigi í mörgum þessara verkefna og
nauðsynlegt að styrkja stoðir þeirra til að þau nái þeim árangri sem að er stefnt. Á
sumum svæðum Vestfjarða eru þessi verkefni á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu
lykilþættir við uppbyggingu ferðaþjónustu. Á grundvelli þeirra gefast sóknarfæri í
uppbyggingu mennta- og rannsóknatengdrar ferðaþjónustu og þau eru um leið líkleg
til að draga til sín önnur verkefni og fólk sem starfar í skapandi greinum, s.s. listafólk,
fjölmiðlafólk og fræðimenn.
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Með auknum framlögum tækist að skapa betra umhverfi fyrir menningarstofnanir,
söfn, setur og sýningar á Vestfjörðum, efla rekstrargrunn þeirra, auk þess að efla og
styrkja samspil menningar, ferðaþjónustu og fræða. Slík áhersla myndi auka
möguleika Vestfjarða á að efla mannlíf og atvinnulíf með uppbyggingu
menningarstarfsemi og stuðla að jákvæðri byggðaþróun. Um leið skapast tækifæri
fyrir vestfirskar menningarstofnanir til að taka virkan þátt í átaki yfirvalda ferðamála
um bætta dreifingu ferðamanna um landið og uppbyggingu ferðaþjónustu á heilsárs
grundvelli.

Menntamál
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013 skorar á
stjórnvöld að efla þær aðgerðir og verkefni sem hrint hefur verið af stað á undanförnum árum
til að efla menntunarkosti á Vestfjörðum.

Fullorðinsfræðsla
Fjórðungsþing Vestfirðinga leggur áherslu á mikilvægi fullorðinsfræðslu fyrir Vestfirði og
starfsemi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða í því samhengi. Fræðslumiðstöðin hefur auk
reglubundinnar starfssemi lagt áherslu á nýsköpun til að mæta breytingum og áföllum í
atvinnulífi . Fjórðungsþing Vestfirðinga hvetur stjórnvöld til að styðja framgang verkefnisins
„Menntun í norðvesturkjördæmi“.

Framhaldsskóli
Fjórðungsþing Vestfirðinga leggur áherslu á að haldið sé úti fjölbreyttu bók- og starfsnámi við
Menntaskólann á Ísafirði og að ekki sé þrengt að starfsemi skólans með óhagstæðum
rekstarmódelum sem miðuð eru við fjölmennari skóla eða stór upptökusvæði fyrir nema.
Staðbundið framhaldsnám er hluti af jöfnuði í búsetuskilyrðum landsmanna og öflug starfsemi
Menntaskólans á Ísafirði og starfsemi framhaldsdeilda á Patreksfirði og nú á Hólmavík er þar
afar mikilvægur þáttur.
Gera þarf iðnnámi hærra undir höfði með því að minnka kröfur á nemendafjölda í hópum.

Meistaranám á háskólastigi
Fjórðungsþing Vestfirðinga leggur áherslu á að stjórnvöld leggi Vestfirðingum lið í að efla
starfsemi Háskólaseturs Vestfjarða. Háskólasetur Vestfjarða hefur fest í sessi alþjóðlegt
meistaranám á sviði haf- og strandsvæðastjórnunar og unnið að þróun nýrra námsleiða með
stuðningi Sóknaráætlunar Vestfjarða og Vaxtarsamnings Vestfjarða. Samhliða er rekið öflugt
fjarnám í samstarfi við íslenska háskóla auk ýmissar þjónustu við háskólanema.
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Umhverfis og skipulagsmál
Svæðisskipulag Vestfjarða
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013 skorar á
sveitarfélög á Vestfjörðum að sammælast um að hefja gerð svæðisskipulags fyrir Vestfirði og
gera ráð fyrir verkefninu við gerð fjárhagsáætlunar sveitarfélaganna. Fjórðungsþing felur
stjórn að taka saman greinargerð á grundvelli stefnumörkunar 58. Fjórðungsþings
Vestfirðinga. Í greinargerð verði sett fram tillaga um umfang svæðisskipulags og kostnað við
framkvæmd þess. Greinargerðin verði lögð fyrir sveitarfélög á Vestfjörðum fyrir miðjan
nóvember á þessu ári.

Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Vestfjarða
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013, leggur til
áframhald á samvinnu sveitarfélaganna á Vestfjörðum um gerð nýtingaráætlunar fyrir
strandsvæði Vestfjarða og aðkomu ríkisins að þeirri vinnu. Áætluninni er ætlað að
fyrirbyggja hagsmunaárekstra og draga úr álagi á umhverfi vegna nýtingar, ásamt því að auka
samkeppnishæfni svæðisins og snúa þannig við neikvæðri mannfjöldaþróun síðustu 30 ára.
Gerð nýtingaráætlunarinnar samræmist þeim ásetningi sveitarfélaga á Vestfjörðum að efla
svæðið með sameiginlegri stefnumótun er byggi á styrkleikum svæðisins og þeim auðlindum
sem þar er að finna, ekki síst á haf- og strandsvæðum.
Í ljósi þess að sveitarfélög hafa ekki skipulagsvald á strandsvæðum er lagt til að
sveitarfélögin greiði 10% af kostnaði við verkefnið og ríkisvaldið 90%. Ríkisvaldið hefur
mikilla hagsmuna að gæta á strandsvæðunum líkt og sveitarfélögin og skörun við önnur
verkefni er umtalsverð.
Greinargerð:
Í raun er hér um að ræða skipulagsáætlun og yrði nýtingaráætlunin
brautryðjendaverkefni á Íslandi, til þess fallin að skipa Íslandi á bekk með
Norðurlöndunum og fleiri Evrópuþjóðum hvað varðar skipulag strandsvæða, en
strandlengja Vestfjarða er þriðjungur af strandlengju Íslands.
Þar sem sveitarfélögin hafa enn ekki skipulagsvald út fyrir netlög yrði slík
nýtingaráætlun yfirlýsing sveitarfélaganna um hvernig þau vilja að strandsvæðin séu
nýtt. Áætlunin myndi einnig veita leyfisveitendum, eftirlitsaðilum, notendum og
íbúum gott aðgengi að hagnýtum grunnupplýsingum um náttúrufar og núverandi
nýtingu svæðisins. Vinnan mun auk þess nýtast opinberum aðilum beint við:


Frekari söfnun grunnupplýsinga og uppbyggingu þekkingar á strandsvæðinu



Endurskoðun laga um skipulag og stjórnsýslu á haf- og strandsvæðum



Gerð hafskipulags



Gerð og endurskoðun landsskipulagsstefnu



Framkvæmd laga um stjórn vatnamála



Skráningu og utanumhald á núverandi nýtingu haf- og strandsvæða
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Nýtingaráætlun fyrir Arnarfjörð er í lokaauglýsingu. Með verkefninu hefur verið
þróuð aðferðarfræði sem lögð er til grundvallar næstu áföngum. Verkefnið hefur notið
víðtæks stuðnings á meðal íbúa, hagsmunaaðila og hins opinbera og hefur það
auðveldað alla vinnu þess. Sveitarfélög á Vestfjörðum hafa ályktað um skipulagsmál
utan lögsögu sveitarfélaga. Þau telja rétt að þau öðlist skipulagsvald á
strandsvæðunum, þ.e. að einni sjómílu út fyrir grunnlínupunkta landhelginnar. Um
þetta eru eflaust skiptar skoðanir en þetta ætti þó ekki að spilla fyrir framhaldi
verkefnisins, því það liggur fyrir að opinberar stofnanir munu þurfa að ráðast í verk
sem skarast við innihald nýtingaráætlunarinnar.
Samvinna ríkis og sveitarfélaga er mikilvæg til að gæta samræmis í stefnu þeirra, þ.e.
samræmingu nýtingaráætlunar við landsskipulagsstefnu og hafskipulag, þegar og ef
það tekur gildi. Nýtingaráætlunin getur þannig orðið hluti af hafskipulagi, nánari
útfærsla þess eða grunnur sérstaks strandsvæðaskipulags. Nánari útfærslur yrðu
gerðar í samningi á milli stofnana, ráðuneyta og Fjórðungssambands Vestfirðinga.
Verkefnið er áfangaskipt og er hafin vinna að fyrsta áfanga að Ísafjarðardjúp og
Jökulfirðir .

Refa- og minkaveiðar
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013, beinir því
til stjórnvalda að stuðningur til fækkunar refa og eyðingar minks verði aukinn verulega og
stjórnvöld láti af skattlagningu í formi virðisaukaskatts vegna veiðanna. Fjórðungsþing beinir
því jafnframt til sveitarfélaga að setja samræmdar reglur um framkvæmd verkefnisins.
Greinargerð
Eins og staðan er nú er verulegur munur á því hvernig refa- og minkaveiði er sinnt í
einstökum sveitarfélögum og á ólíkum landssvæðum. Þyngstar byrðar af þessum
málaflokki bera sveitarfélög sem eru víðlend og fámenn, þar sem landbúnaðar skiptir
miklu máli og hlunnindi eru af æðarvarpi. Sérstakar aðstæður sveitarfélaga sem eiga
land að friðlandi refa á Hornströndum koma þar líka til álita. Gera verður
sveitarfélögum mögulegt að sinna refaveiðum og eyðingu minks eftir því sem þörf er á
og því mikilvægt að ríkisvaldið auki verulega greiðslur til verkefnisins og láti af
skattlagningu í formi virðisaukaskatts vegna veiðanna
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Velferðarmál
Málefni fatlaðs fólks
58. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík dagana 11.-12. október 2013 telur að
umsýslu og utanumhald með málefnum fatlaðs fólks sé betur fyrir komið í höndum
sveitarfélaganna en ríkisvaldsins. Tölulegar staðreyndir sýna hins vegar að fjármagnið sem
varið er til málaflokksins á Vestfjörðum er engan veginn að standa undir þeim útgjöldum sem
sveitarfélögin þurfa að bera og treystir Fjórðungsþing Vestfirðinga því að úr þessu verði bætt
hið snarasta, annað er óásættanlegt.
Fjórðungsþing undrast jafnframt þá einhliða ákvörðun ríkisvaldsins að leggja af framlag með
þjónustuþegum þar sem kostnaður samkvæmt mati er fjórjar milljónir króna eða minna.
Fjórðungsþing telur það óásættanlega framkomu og fer fram á að þessi ákvörðun verði
afturkölluð. Ákvarðanir sem þessar ala á tortryggni og virðast til þess eins gerðar að hægt
verði að laga ástand sem fyrir yfirfærslu var óviðunandi. Telja verður að sérstakt aukaframlag
þurfi að koma frá ríkisvaldinu til þess að vinna bug á biðlistum.
Það er jafnframt álit Fjórðungsþings Vestfirðinga að aðferðir við útreikning þjónustuframlaga
þurfi að verða gegnsærri. Sú staðreynd að SIS mat er stutt á veg komið er einnig óviðunandi
og eykur óvissu í allri áætlanagerð. Misvísandi skilaboð virðast berast frá ríkisvaldi hvað
varðar framkvæmd matsins og er það krafa Fjórðungsþings að fá skýr svör og að allir
þjónustuþegar verði metnir inn í SIS mats kerfið. Breytingar á forsendum samnings á miðju
rekstrartímabili er algjörlega óviðunandi og enn eru leikreglur ekki fullkomlega mótaðar.

Evrópumál
58. fjórðungsþing Vestfirðinga haldið í Trékyllisvík, 11. og 12. október 2013 harmar þá
ákvörðun ríkisstjórnar Íslands að slá aðildarviðræðum við Evrópusambandið á frest.
Þingið skorar á ríkisstjórn Íslands að klára aðildarviðræðurnar við ESB og að besti fáanlegur
samningur verði borinn upp í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Ákvörðun ríkisstjórnarinnar hefur í för með sér að óvissa ríkir um áframhald IPA
verkefnanna. Gríðarleg vinna hefur verið lögð í undirbúning verkefna sem miða öll að því að
bæta samkeppnishæfni svæða. IPA verkefnin skipta landshlutana verulega miklu máli við
eflingu atvinnulífs og byggðar.
Byggðastefna ESB miðar að því að aðstoða hvert svæði við að nýta getu sína til fullnustu með
því að bæta samkeppnishæfni og efla atvinnulíf. Það er gert með verulegu fjármagni og
aðferðafræði sem gæti nýst okkur Íslendingum afar vel.
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