Ályktanir 59. Fjórðungsþings Vestfirðinga
haldið á Þingeyri 3.-4. október 2014
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Samgöngur og fjarskipti
Bættar samgöngur á Vestfjörðum eru hagsmunir allra
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri 3.-4. október 2014 gerir þá skýlausu kröfu til
stjórnvalda að staðið verði við fyrirheit allra stjórnmálaflokka um að samgöngubætur á
Vestfjörðum fái forgang í Samgönguáætlun til skemmri og lengri tíma. Hagkerfi og
vaxtarmöguleikar Vestfjarða líða fyrir það að vegir og fjarskipti eru á mörgum stöðum árum og
áratugum á eftir því sem gerist og gengur í nútímasamfélagi.
Brýnustu úrlausnarefnin eru:
1. Að ákveða og koma í framkvæmd vegagerð um Gufudalssveit í Barðastrandarsýslu á
Vestfjarðavegi 60 eigi síðar en á árinu 2015.
2. Að standa við áætlanir og fyrirheit um gerð Dýrafjarðarganga 2016-2019 og að
endurgerð vega um Dynjandisheiði verður flýtt eins og kostur er.
3. Að vinna að uppbyggingu nýs vegar í Árneshrepp í áföngum, þar sem byrjað verði á
vegi um Veiðileysuháls og Bjarnarfjarðarháls.
4. Að jarðgöng á milli Ísafjarðar og Súðavíkur komist inn á Samgönguáætlun, sem næstu
jarðgöng á eftir Dýrafjarðargöngum.
Með þessum áföngum verður loks hægt að segja að allir þéttbýlisstaðir á Vestfjörðum og öll
byggðarlög hafi komist í ásættanlegt vegasamband innan héraðs og við aðra landshluta.
Fjórðungsþing Vestfirðinga minnir á, að á meðan stór hluti vega á Vestfjörðum er ekki kominn
með bundið slitlag, er mikilvægt að tryggja fjármuni til viðhalds. Viðhald vega er mikilvægur
öryggisþáttur sem ekki má gleymast.
Fjórðungsþing Vestfirðinga krefst þess að farið verði í endurbætur á vegum að helstu
ferðamannaperlum Vestfjarða, svo sem Látrabjargi, Dynjanda, Trékyllisvík og Kaldalóni til að
styðja uppbyggingu ferðaþjónustu og auka öryggi vegfarenda. Ljóst má vera að íslenskt þjóðfélag
verður af miklum tekjum á ári hverju vegna vegaleysis á þessum stöðum.
Fjórðungsþing ályktar um láglendisveg um Gufudalssveit
Fjórðungsþing Vestfirðinga tekur undir samþykkt stjórnar FV frá 20. september síðastliðnum og
beinir því til stjórnvalda að ljúka án frekari tafa undirbúningi og ákvarðanatöku, svo hægt sé að
hefja lagningu nýs láglendisvegar um Gufudalssveit (Vestfjarðavegur 60) á árinu 2015.
Fjórðungsþing Vestfirðinga telur í þeim efnum, algjörlega óásættanlegt að tefja málið með því að
kæra það til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Þessi framkvæmd er grundvallaratriði fyrir öryggi vegfarenda og eflingu byggðar á Vestfjörðum og má ekki dragast meira en
þegar er raunin. Sú óvissa sem uppi hefur verið um framkvæmdina síðustu árin er óþolandi og
hamlandi fyrir uppbyggingu og vöxt atvinnulífsins á Vestfjörðum. Það er krafa Vestfirðinga að
það muni ekki bitna á öðrum nauðsynlegum samgönguverkefnum á Vestfjörðum, ef verkefnið
verður kostnaðarsamara en að hefur verið stefnt hingað til.
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Innanlandsflug til Ísafjarðar, Bíldudals og á Gjögur eru almenningssamgöngur
Áætlunarflug á milli Reykjavíkur og Ísafjarðar, Bíldudals og Gjögurs eru mikilvægustu
almenningssamgöngur Vestfirðinga og lífæð byggðanna stóran hluta ársins. Brýnt er að standa
vörð um þá þjónustu og öryggi sem flugsamgöngur veita íbúum á Vestfjörðum. Ljúka þarf
lagningu slitlags á flugvöllinn á Gjögri. Fjármagn til endurbóta á flugvöllunum á Þingeyri, Bíldudal
og Ísafirði hefur verið skorið niður við trog og verður ekki við það unað lengur. Þá minnir
Fjórðungsþing á að mikilvægi Reykjavíkurflugvallar fyrir samgöngur á milli landsbyggðar og
höfuðborgar verður aldrei of oft ítrekað.
Um hringtengingu ljósleiðara um Vestfirði
Þrátt fyrir verulegar umbætur á nettengingum undanfarið hafa nýlegir atburðir sýnt svo ekki
verður um villst að hringtenging ljósleiðara um Vestfirði er alger forsenda þess að atvinnulíf og
samfélag Vestfjarða nái að standa jafnfætis öðrum byggðarlögum í landinu. Fjórðungsþing
Vestfirðinga heitir á stjórnvöld að standa við gefin fyrirheit um skjóta úrlausn þeirra mála.
Lagning ljósleiðara frá botni Hrútafjarðar norður Strandir til Strandabyggðar og
Kaldrananeshrepp þýðir að þessi svæði fái loks viðunandi netsamband sem er forsenda
áframhaldandi uppbyggingar á svæðunum. Tenging Strandabyggðar við Ísafjörð gegnum Djúpið
lokar hringnum og þannig mun gagnaflutningsnet um Vestfirði verða grundvöllur bættra
búsetuskilyrða á Vestfjörðum og auknu öryggi íbúa.
Um strandsiglingar
Fjórðungsþing Vestfirðinga leggur áherslu á að stjórnvöld haldi vöku sinni og tryggi framhald
sjóflutninga í kringum landið.

Innanlandsflug
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri dagana 3.-4. október 2014 mótmælir harðlega
niðurskurði þeim sem birtist í fjárlagafrumvarpi ársins 2015 er snýr að flugvöllum og
niðurgreiðslum til innanlandsflugs.
Það er mikið áhyggjuefni að framlög séu lækkuð um 5,2% til ISAVIA vegna flugvalla- og
flugleiðsöguþjónustu. Engin fyrirmæli eru um hvar eða hvernig skuli standa að lækkuninni og er
því ISAVIA í sjálfsvald sett hvort flugvöllum verði lokað eða þjónusta skert. Ljóst er þó að einhvers
staðar mun þessi lækkun koma fram. Í ofanálag lækka styrkir til innanlandsflugs um 4 m.kr., og
hefur fjárlagaliðurinn lækkað um 90 m.kr. frá árinu 2009. Áætlunarflugvöllum hefur fækkað en
kostnaður flugrekenda hefur hækkað á sama tíma. Til að bæta í skömmina þá hafa stjórnvöld á
hverjum tíma tekið til sín sparnað vegna fækkunar áætlunarflugvalla, í stað þess að nýta
fjárveitinguna til að halda öðru flugi í horfinu. Að óbreyttu stafar innanlandsfluginu mikil ógn af
fyrirætlunum ríkisvaldsins sem birtast í fjárlögum 2015. Þar hljóta Vestfirðirnir að vera í hættu.
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga leggur mikla áherslu á að þessi stefna sem sett er fram í
fjárlagafrumvarpinu verði endurskoðuð, enda er innanlandsflugið lífæð landsins, bæði hvað
varðar fólks- og vöruflutninga. Ljóst er að aukinn niðurskurður á þessu sviði hefði alvarlegar
afleiðingar í för með sér fyrir landið allt. Fjórðungsþing hvetur jafnframt stjórnvöld til að breyta
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reglugerðum þannig að hægt sé að færa fjármagn frá Keflavíkurflugvelli og inn í innanlandsflugið,
enda hlýtur það að styðja við hvort annað, innanlandsflugið og millilandaflugið. Fordæmi fyrir
slíku má meðal annars finna í Noregi.

Uppbygging alþjóðaflugvallar á Vestfjörðum
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri 3. og 4. október 2014 skorar á stjórnvöld að
hefja undirbúning að uppbyggingu alþjóðaflugvallar á Vestfjörðum. Í ljósi nálægðar við gjöful
fiskimið, mikla uppbyggingu fiskeldis og aukins áhuga erlendra ferðamanna á fjórðungnum er
alþjóðlegur flugvöllur mikilvæg forsenda fyrir frekari atvinnuuppbyggingu í landshlutanum.
Alþjóðlegur flugvöllur mun einnig jafna samkeppnisstöðu fjórðungsins við aðra landshluta sem
og búsetuskilyrði á milli þeirra.

Byggðamál
Sóknaráætlanir landshluta
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri dagana 3.-4. október 2014 lýsir undrun og
hneykslun á því að sóknaráætlanir landshlutanna skuli vera í uppnámi vegna þess að ekki er lagt
fjármagn til þess verkefnis í frumvarpi að fjárlögum fyrir árið 2015. Fjármagn til sóknaráætlunar
árið 2013 var samtals 400 milljónir og fyrirheit voru gefin um aukið framlag á næstu árum. 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 árið 2013.

Skortur á samræmi milli byggðastefnu stjórnvalda og fjárlaga
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri 3. og 4. október 2014, bendir á það hróplega
ósamræmi sem er á milli stefnu stjórnvalda í byggðamálum m.a. með dreifingu opinberra starfa
og hagræðingarstefnu stjórnvalda í fjárlögum. Ítrekað hefur það sýnt sig að framkvæmd
hagræðingar hefur gengið nær starfssemi starfstöðva á landsbyggðunum en í höfuðstöðvum
þeirra á höfuðborgarsvæði. Þekkt dæmi um viðbrögð stjórnenda stofnana er t.d. að vernda
kjarnastarfsemi með vísan til lögbundins hlutverks og eru höfuðstöðvar því fremur varðar en
starfsstöðvar á landsbyggðinni auk þess sem tilhneiging er að varpa verkefnum samhliða yfir á
sveitarfélögin án þess að fjármagn fylgi. Stjórnendur fá heldur enga hvatningu eða stofnanir
umbun vegna reksturs margra starfsstöðva og ekki er tekið tillit til mismunandi stöðu
landsbyggðanna eftir því hvort um er að ræða varnarsvæði eða vaxtarsvæði.
Afleiðing þessa er hægfara fækkun opinberra starfa sem er í miklu ósamræmi við stefnu um
fjölgun þeirra á landsbyggðinni. 59. Fjórðungsþing skorar á Alþingi að meta áhrif þessarar
þróunar í frumvarpi til fjárlaga 2015 og gera tillögu um aukin framlög eftir því sem við á.
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Húsnæðismál
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri dagana 3.-4. október 2014 bendir á nauðsyn
þess að stjórnvöld séu samstíga heimamönnum á þeim svæðum Vestfjarða þar sem uppbygging
er. Þetta á ekki hvað síst við um úrlausnir í húsnæðismálum, bætt aðgengi að lánsfé og lausnir á
þeim vanda sem skapast þar sem mikill munur er á byggingarkostnaði og markaðsverði íbúða líkt
og víða er á Vestfjörðum. Skortur á íbúðarhúsnæði er vandamál og mjög vantar upp á að
lánastofnanir og þá sérstaklega Íbúðalánasjóður vinni í takt við hækkandi markaðsverð.

Atvinnumál
Línuívilnun
59. Fjórðungsþing Vestfjarða haldið á Þingeyri 3.-4. október 2014 krefst þess að þær skerðingar
sem áttu sér stað á aflamarki til línuívilnunar í ýsu og steinbít verði afturkallaðar strax og
línuívilnun í þessum tegundum verði færð úr 20% í 30%.
Greinargerð:
Þeir erfiðleikar sem smábátasjómenn á Vestfjörðum standa nú frammi fyrir þar sem flestir firðir
og flóar eru með mikið af ýsu en þorskur liggur mjög djúpt á veiðislóð smábáta gerir veiðar
smábáta mjög erfiðar. 20% skerðing á aflamarki í ýsu á nýbyrjuðu fiskveiðiári gerir alla sjósókn
smábáta mjög erfiða. Að ætla að skerða línuívilnun ofan í skerðingu á aflamarki í ýsu er því galið.
Skerðingu á aflamarki mætti lina mikið með hækkun á línuívilnun í ýsu og steinbít. Skerðing þessi
leiðir einnig til fækkunar starfa við beitingu í landi.

Strandveiðar
59. Fjórðungsþing Vestfjarða haldið á Þingeyri 3.-4. október 2014 fer fram á að misskipting
varðandi fjölda veiðidaga á strandveiðum verði tafarlaust lagfærð.
Greinargerð:
Eins og staðan er í dag þá geta strandveiðibátar sem róa á svæði A sem nær frá miðjum Faxaflóa
til og með Súðavíkurhreppi aðeins róið 4 til 6 daga meðan önnur strandveiðisvæði eru með
veiðidaga upp í 12 til 16 veiðidaga sömu mánuði.

Veiðigjald
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri 3. og 4. október 2014 krefst þess að
veiðileyfagjald smábáta á makrílveiðum verði stórlega lækkað þar sem það stuðlar klárlega ekki
að arðsemi sem þarf til að hægt sé að stunda makrílveiðar smábáta.
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Greinargerð:
Ljóst má vera að það veiðileyfagjald sem smábátum er gert að greiða af makrílveiðum er ekki til
þess fallið að efla makrílveiðar smábáta miðað við þann mikla startkostnað sem þarf til að
veiðarnar geti staðið undir sér. Sú ákvörðun sjávarútvegsráðherra að stöðva veiðarnar
fyrirvaralaust gerði dæmið enn verra en ella hefði orðið ef veiðarnar hefðu mátt standa til dæmis
út september.

Viðhald sauðfjárveikivarnargirðinga
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri dagana 3.-4. október 2014 skorar á Atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneytið að tryggja nauðsynlegt fjármagn til að viðhalda sauðfjárveikivarnargirðingum á núgildandi varnarlínum. 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 bændur
á svæðinu og sauðfjárrækt á landinu öllu, því sauðfé norðan Gilsfjarðarlínu er keypt til
uppbyggingar á sauðfjárstofnum í öðrum landshlutum þar sem skakkaföll hafa orðið. Í haust
komu óvenju margir línubrjótar til réttar norðan varnarlínunnar og því ljóst að veita þarf auknu
fjármagni til viðhalds.

Aflétting söluhafta á sauðfé
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið að Þingeyri dagana 3.-4. október skorar á Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið og Matvælastofnun að aflétta söluhöftum á sauðfé í Vestfjarðarhólfi
vestra.
Greinargerð:

Samkvæmt núgildandi reglum um flutning á lifandi fé er varnarsvæðum skipt í þrjá flokka sbr.
reglugerð nr. 651/2001, 1. Ósýkt varnarsvæði, til þessara svæða teljast varnarhólf þar sem riða
hefur ekki fundist síðastliðin 20 ár.
Síðast er vitað um riðusmit í Vestfjarðahólfi vestra 1984 og var þá allt fé skorið niður á
Barðaströnd og fengu bændur að kaupa fé úr Strandasýslu 1986. Það eru því komin 30 ár frá
síðasta tilfelli og ætti því ekkert að vera til fyrirstöðu að aflétta söluhöftunum.

Markaðs- og menningarmál
Menningarmál
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri dagana 3.-4. október 2014 minnir á að
menningarsamningar ríkis og sveitarfélaga renna út í árslok 2014. Nauðsynlegt er að nýir
samningar til lengri tíma verði undirritaðir fyrir lok ársins og fjármagn tryggt til menningarmála,
þannig að samfella geti orðið í starfi vestfirskra menningarstofnanna sem eru mjög aðþrengdar
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eftir niðurskurð á framlögum ríkisvaldsins til málaflokksins síðustu ár. Menningarsamningur við
Vestfirði var fyrst gerður 2007 og hefur reynslan af honum og starfsemi Menningarráðs
Vestfjarða verið til fyrirmyndar. Mikilvægt er að heildarfjármagn til menningarmála verði aukið
verulega í nýjum samningum til að bæta upp þann niðurskurð sem orðið hefur og varðveita þann
árangur sem náðst hefur í uppbyggingu og efla með markvissum hætti uppbyggingu
málaflokksins.
Greinargerð:
Niðurskurður á stuðningi við uppbyggingu og rekstur menningarstofnana á landsbyggðinni
síðustu ár hefur orðið til þess að heildarframlög ríkisins til slíkrar uppbyggingar á Vestfjörðum
hafa lækkað umtalsvert, meðal annars við tilfærslu á þeim fjármunum sem fjárlaganefnd
úthlutaði áður beint á fjárlögum á grundvelli styrkumsókna til hennar. Um leið hafa framlög til
menningarsamninga verið skorin niður ár frá ári.
Á Vestfjörðum hefur verið umtalsverð uppbygging á sviði lista og menningartengdrar
ferðaþjónustu síðustu tvo áratugi og fjölbreytt 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. Sum þessi verkefni á sviði
menningartengdrar ferðaþjónustu eru jafnframt lykilaðilar við uppbyggingu ferðaþjónustu á
einstökum svæðum. Þau skapa sóknarfæri í þróun mennta- og rannsóknatengdrar ferðaþjónustu
og hafa aðdráttarafl fyrir önnur verkefni og fólk sem starfar í skapandi greinum, s.s. listafólk og
fræðimenn.
Með auknum framlögum tækist að skapa betra umhverfi fyrir starfandi listamenn,
menningarstofnanir, söfn, setur og sýningar á Vestfjörðum. Mikilvægt er að 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 skapa umhverfi fyrir jákvæða 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 Vestfjörðum allt árið um kring.

Málefni Markaðsstofu Vestfjarða
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri dagana 3.-4. október 2014 mótmælir harðlega
aðför ríkisvaldsins að markaðstofum landshlutanna með niðurskurði á fjárframlögum til þeirra,
jafnhliða því sem þeim eru ætluð aukin verkefni í takt við mikla fjölgun ferðafólks.
Markaðsstofurnar eru lykilaðilar í faglegu starfi, kynningu og uppbyggingu ferðaþjónustu á
landsbyggðinni. Frá árinu 2011 hafa framlög ríkisvaldsins til Markaðsstofu Vestfjarða lækkað um
13% miðað við tillögu í fjárlögum fyrir árið 2015. Markaðsstofa Vestfjarða stendur frammi fyrir
stóru verkefni til þess að auka hlutdeild Vestfjarða í heimsóknum erlendra ferðamanna og verður
fjármagn til uppbyggingar á markaðsstarfi að vera í takt við þá þróun.
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Orkumál
Orkumál
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri dagana 3.-4. október 2014 fagnar þeim áföngum
sem náðst hafa og fyrirhugaðir eru samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2015 um jöfnun
dreifingarkostnaðar raforku og skorar á stjórnvöld að jafna þennan mun að fullu. Jafnframt
skorar Fjórðungsþing Vestfirðinga 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. Auk þess sem auka
þarf niðurgreiðslur til húshitunar til að jafna kostnað á milli kaldra svæða og þar sem hitaveitur
eru. Fjórðungsþing leggur þunga áherslu á að ríkisvaldið styðji við sveitarfélögin til að vinna að
framtíðarlausnum eins og t.d. leit að heitu vatni og lagningu hitaveitu þar sem mögulegt er að
ráðast í slíkar framkvæmdir, en slíkar aðgerðir geta leitt til lækkunar kostnaðar ríkisvaldsins til
lengri tíma.

Ályktun um Hvalárvirkjun
59. Fjórðungsþing haldið á Þingeyri þann 3.-4. október 2014 skorar á ríkisstjórn Íslands að beita
sér fyrir því að Hvalárvirkjun verði að veruleika því það mun verða mikil lyftistöng fyrir atvinnulíf
og framþróun Vestfjarða.

Umhverfis og skipulagsmál
Sjávarflóð, hættumat og strandsvæðaskipulag
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri 3.-4. október 2014 hvetur stjórnvöld til að hrinda af
stað samstarfsverkefni, t.d. á vegum Mannvirkja-, Viðlaga- og Skipulagssjóðs, um framkvæmd og
endurskoðun sjávarflóðamats vegna skipulagsmála á svæðum sem búið gætu við flóðavá.
Tilgangurinn væri að veita samræmda og faglega þjónustu til sveitafélaga, sem hafa lögbundnar
skyldur í þessum efnum. Fæst sveitarfélög hafa bolmagn til að framkvæma fullkomið sjávarflóðamat
eins og nú háttar og nauðsynlegt er að leita leiða til að jafna aðstöðumun þeirra.
59. Fjórðungsþing telur að með samræmingu verkefnisins minnki aðstöðumunur og gæði faglegra
úrlausna sjávarflóðamats í skipulagi batni. Skipulagslög og -reglugerðir leggja auknar kröfur á
sveitarfélög um gerð sjávarflóðamats vegna skipulags og aukin þekking, mælingar á breytingum í
sjávarhæð og jarðskorpuhreyfingum og horfur um hækkun sjávarborðs gefa tilefni til endurskoðunar
skipulagsáætlana sveitarfélaga hvað varðar sjávarflóðamat á lágsvæðum, byggðum sem óbyggðum.
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Svæðisskipulag Vestfjarða
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri dagana 3.-4. október 2014 hvetur sveitarfélög á
Vestfjörðum til að hefja undirbúning að gerð svæðisskipulags fyrir Vestfirði. Fjórðungsþing felur
stjórn að taka saman greinargerð á grundvelli stefnumörkunar FV þar sem sett verði fram tillaga um
umfang svæðisskipulags og kostnað við framkvæmd þess.

Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Vestfjarða
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri dagana 3.-4. október 2014 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.
59. Fjórðungsþing lýsir ánægju með að hafin er vinna að gerð frumvarps til laga um haf- og
strandsvæðaskipulag þar sem litið er til frumkvæðis Vestfirðinga í málinu. Lögð er áhersla á að lögin
tryggi fjárveitingu til framhalds vinnunnar við strandsvæðaskipulag á Vestfjörðum. Einnig er lögð
áhersla á að skipulag strandsvæða, allt að einni sjómílu út frá grunnlínu landhelginnar, verði á forræði
sveitarfélaganna.

Velferðarmál
Málefni fatlaðs fólks
59. Fjórðungsþing Vestfirðinga haldið á Þingeyri dagana 3.-4. október 2014 telur að málefnum fatlaðs
fólks sé betur fyrir komið hjá sveitarfélögunum en hjá ríkisvaldinu. Ljóst er að aukið fjármagn þarf frá
ríkinu til málaflokksins á Vestfjörðum til að sveitarfélögin geti veitt þá þjónustu sem full þörf er á, auk
þess sem enn þarf að leiðrétta of lág framlög ríkisins fyrstu árin eftir yfirfærsluna. Líta þarf
sérstaklega til þess að á strjálbýlli svæðum þar sem klæðskerasauma þarf lausnir fyrir þjónustuþega
eru aðstæður aðrar en í þéttbýlinu. Fjórðungsþing Vestfirðinga skorar á stjórnvöld að taka tillit til
þessara aðstæðna nú við endurskoðun á tilfærslu málaflokksins auk þess að með auknum verkefnum
komi hækkað framlag til sveitarfélaga á Vestfjörðum.
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Menntamál
Skólamál
59. Fjórðungsþing haldið á Þingeyri þann 3.-4. október 2014 felur stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga að undirbúa og halda sérstakt málþing um skólamál undir yfirskriftinni „Hvernig má efla
skólana okkar“. Málþingið skal haldið veturinn 2014-2015 og skal miða sérstaklega að
sveitarstjórnarfólki á Vestfjörðum, en jafnframt vera opið öllu áhugafólki um skólamál á Vestfjörðum.
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