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Samgöngumál 
19. ársþing SSNV, haldið í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 2011, leggur þunga áherslu á að áfram 
verði unnið að uppbyggingu vegakerfisins á Norðurlandi vestra. Áherslur 
sveitarstjórnarmanna á Norðurlandi vestra hafa mörg undanfarin ár miðað að því að byggja 
upp greiðari samgöngur innan svæðis, m.a. með viðhaldi núverandi vegakerfis og stækkun 
vinnusóknarsvæða að leiðarljósi. Aukin umferð ferðamanna kallar víða á úrbætur á 
héraðsvegum af öryggissjónarmiðum og því er mikilvægt að horfa sérstaklega til þess að 
héraðs- og tengivegir verði lagðir bundnu slitlagi.  
Þingið lýsir yfir ánægju með hugmyndir um eflingu almenningssamgangna sem hafi að 
markmiði að tengja saman byggðarlög innan landshlutans og hvetur stjórnvöld til þess að 
styðja við sveitarfélögin á Norðurlandi vestra í þeirri viðleitni. Þá telur þingið mikilvægt að 
áfram verði tryggt innanlandsflug til Sauðárkróks. 
Þingið beinir því til Innanríkisráðherra að eftirfarandi framkvæmdir á Norðurlandi vestra 
verði settar á samgönguáætlun. 

 

Þverárfjallsvegur. Endurbygging Skagastrandarvegar frá þjóðvegi 1 að 
Höskuldsstöðum.  Jafnframt verði lokið gerð vegarins á Sauðárkróki. 

 

Héraðs- og tengivegir. Afar brýnt er að stórbæta viðhald héraðs- og tengivega 
í Húnavatnssýslum og Skagafirði og þeir lagðir bundnu slitlagi. Eftirfarandi 
framkvæmdir eru áherslur ársþingsins áranna 2011-2014. 

o Vatnsnesvegur 711. Hafist verði handa við lagningu bundins slitlags á 
veginn á árinu 2012. 

o Skagavegur 745. Hafist verði handa við lagningu bundins slitlags á 
árinu 2012. 

o Skagafjarðarvegur 752. Hafist verði handa við lagningu bundins 
slitlags á árinu 2012 frá núverandi slitlagsenda. 

o Þingeyravegur 721.  Hafist verði handa við lagningu bundins slitlags á 
árinu 2012. 

o Reykjastrandarvegur 748.  Hafist verði handa við lagningu bundins 
slitlags á árinu 2012. 

 

Þjóðvegur 1. Áfram verði unnið að viðhaldi og breikkun þjóðvegar 1 um 
Húnavatnssýslur. 

 

Vegstæði um Holtavörðuheiði. Nú þegar verði  hafnar athuganir á lækkun 
vegstæðis þjóðvegar 1 um Holtavörðuheiði og sú framkvæmd sett á 
samgönguáætlun. 

Ársþingið beinir því til þingmanna kjördæmisins að beita sér fyrir að þessar framkvæmdir nái 
fram að ganga sem fyrst. 
Þingið mótmælir og lýsir furðu á drætti umhverfisráðherra á afgreiðslu aðalskipulags í 
Austur-Húnavatnssýslu og Skagafirði þar sem gengið er gegn lögvörðum rétti 
sveitarfélaganna til þess að ráða skipulagsmálum sjálf.
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Málefni sveitarfélaga. 
19. ársþing SSNV, haldið í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 2011, leggur áherslu á, að mikið og 
náið samstarf ríkis og sveitarfélaga fari fram á þeim nótum að þar fari tvö sjálfstæð 
stjórnsýslustig. Þingið leggur þunga áherslu á að ekki verið ráðist í neinar þær breytingar á 
regluverki Jöfnunarsjóðs sem skert geta framlög til sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. 
Þingið minnir á að sveitarfélögin á Norðurlandi vestra hafa um árabil glímt við tekjusamdrátt 
og fólksfækkun. Ársþingið leggur áherslu á að ríkið endurgreiði sveitarfélögum hækkun 
tryggingargjalds. Jafnframt renni aukaframlag áfram til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. 
Þingið leggur áherslu á að fjölgað verði undanþáguákvæðum vegna endurgreiðslu  
virðisaukaskatts. Bendir þingið í því samhengi á endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna 
fráveituframkvæmda, kaupa á slökkvibúnaði og eyðingar refa og minka. 
Ársþingið ítrekar ófrávíkjanlegan rétt sveitarfélaganna til þess að ráða málum sínum sjálf, 
m.a. í skipulags- og sameiningarmálum.

  

Fjarskiptamál. 
19. ársþing SSNV, haldið í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 2011, fagnar þeim áföngum sem náðst 
hafa í bættum fjarskiptum á Norðurlandi vestra, þó enn megi betur gera.  
Þingið leggur ríka áherslu á að stjórnvöld beiti sér fyrir jöfnun verðlagningar á 
gagnaflutningum og háhraðatengingum til allra landsmanna. Um er að ræða óþolandi 
samkeppnislega mismunun fyrir fyrirtæki og stofnanir á landsbyggðinni og því er afar brýnt 
að stjórnvöld komi strax fram með tillögur til þess að leiðrétta þennan mismun.

  

Atvinnumál. 
19. ársþing SSNV, haldið í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 2011, leggur áherslu á eftirfarandi þætti 
í atvinnumálum: 

 

Að tafarlaust verið ráðist í stækkun Blönduvirkjunar og orkuframleiðsla 
virkjunarinnar verði nýtt til atvinnuuppbyggingar á svæðinu eins og stjórnvöld gáfu 
fyrirheit um á sínum tíma.  Einnig vísast í til tillögu að rammaáætlun í því sambandi. 
Þingið skorar á stjórnvöld að beita sér sérstaklega fyrir því að áform um uppbyggingu 
iðnaðar nái fram að ganga á starfssvæði samtakanna.  

 

Mikilvægt er að tryggja stöðugleika og framþróun í rekstrarumhverfi sjávarútvegs og 
landbúnaðar sem eru grunnstoðir atvinnulífs á Norðurlandi vestra. Þingið leggur 
þunga áherslu á að hagsmunir sjávarútvegs og landbúnaðar verði tryggðir í hvívetna. 

 

Flutningskostnaður er landsbyggðarskattur og því er afar brýnt að tillögur um jöfnun 
flutningskostnaðar nái strax fram að ganga. Þá telur þingið að taka þurfi 
skattlagningu á eldsneyti til endurskoðunar því hátt eldsneytisverð hefur nú þegar haft 
neikvæð áhrif m.a. á ferðaþjónustu og framleiðslukostnað fyrirtækja á landsbyggðinni. 

 

Fjármagn verði tryggt til þeirra verkefna sem lögð voru til í skýrslu 
Norðvesturnefndar og hugað verði sérstaklega að þeim tillögum sem ekki náðu fram 
að ganga innan nefndarinnar. 
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Að tryggt verði að þær breytingar sem gerðar hafa verið á vinnulagi fjárlaganefndar 
skerði ekki framlög til þeirra verkefna á Norðurlandi vestra sem fengið hafa stuðning 
nefndarinnar.  

 
Starfsemi atvinnuþróunarfélaganna verði tryggð. Þingið leggur áherslu á að 
atvinnuþróunarfélögin verði leiðandi í boðaðri endurskoðun á stoðkerfi atvinnulífsins 
í landshlutunum. Þá tekur þingið undir fyrri ályktun stjórnar SSNV um að SSNV 
atvinnuþróun taki yfir starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar á Norðurlandi vestra. 

 

Að aðgengi fyrirtækja á landsbyggðinni að fjármagni á samkeppnishæfum kjörum 
verði tryggt m.a. í gegnum lánasvið Byggðastofnunar og aðrar bankastofnanir í 
landinu. 

Þá minnir þingið á mikilvægi fjölmargra starfa í heilbrigðisþjónustu á svæðinu. Þingið leggur 
áherslu á að lengra verði ekki gengið í niðurskurði.

 

Umhverfis- og náttúruverndarmál. 
19. ársþing SSNV, haldið í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 2011, ítrekar fyrri ályktun um mikilvægi 
þess að ríkisvaldið komi að uppbyggingu hálendismiðstöðvar á Hveravöllum. 
Ársþingið skorar á ríkisvaldið að veita auknu fjármagni til eyðingar refa og minka,  þar sem 
framlög til þessa verkefnis eru með öllu óviðunandi. Fjölgun minka og refa hefur mjög 
skaðleg áhrif á lífríki í landinu og eðlilegt er að ríkið komi sem fyrr að málaflokknum með 
sveitarfélögunum. Þingið hvetur til þess að sveitarfélögum og stofnunum þeirra verði falin 
aukin verkefni og sjálfsstjórn á sviði svæðisbundinna málefna í umhverfismálum og 
umhverfiseftirliti.

  

Rannsóknir, mennta- og menningarmál. 
19. ársþing SSNV, haldið í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 2011,  hvetur stjórnvöld  til að nýta þau 
tækifæri sem felast í eflingu Háskólans á Hólum. Kjarnagreinar skólans, þ.e. fiskeldi, 
ferðaþjónusta og hestamennska, munu gegna stóru hlutverki í uppbyggingu atvinnulífs og 
sköpun nýrra starfa og því er afar brýnt að styðja við og efla enn frekar háskólanám í þessum 
greinum. 
Ársþingið áréttar mikilvægi þess að fjárframlög til Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra verði 
í samræmi við þá starfsemi sem þar fer fram. Þingið ítrekar einnig fyrri ályktun þar sem 
menntamálaráðherra er hvattur til þess að horfa til þeirra möguleika sem gætu falist í að 
gera skólann leiðandi á ákveðnum sviðum verknáms og sækja þannig fram á eigin 
styrkleikum. Þingið hvetur til þess að skólanum verði gert kleift, með sérstökum fjárveitingum, 
að halda áfram þróun dreifnáms í Húnaþingi vestra. 
Þingið telur mikilvægt að styðja áfram við uppbyggingu rannsókna- og þekkingarsetra, m.a. 
Biopol, Versins, Textílseturs Íslands og Selaseturs Íslands, sem þegar hafa sannað gildi sitt. 
Þingið telur mikilvægt að áfram verði tryggt fjármagn til þeirra fjölmörgu menningarverkefna 
sem verið hafa í þróun og uppbyggingu á Norðurlandi vestra.   
Farskólinn 

 

miðstöð símenntunar og fjarnámsverin gegna afar þýðingarmiklu hlutverki fyrir 
fyrirtæki, atvinnulíf og  fjarnámsnema á framhalds- og háskólastigi í smærri byggðarlögum.  
Ársþingið skorar á menntamálaráðherra að beita sér fyrir þátttöku ríkisins í rekstri 
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fjarnámsvera og standi með öflugum hætti að baki símenntunarmiðstöðvum. Þingið fagnar 
nýlegu samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um kostnað við tónlistarnám á 
framhaldsskólastigi.

   
Heilbrigðismál 

19. ársþing SSNV, haldið í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 2011, leggur áherslu á að íbúum 
Norðurlands vestra verði áfram tryggð góð og fjölbreytt heilbrigðisþjónusta  í heimabyggð. 
Ekki er ásættanlegt, vegna öryggissjónarmiða og kostnaðar, að íbúar Norðurlands vestra 
þurfi að ferðast um langan veg til að sækja heilbrigðisþjónustu. Fráleitt er að ríkið velti meiri 
kostnaði á íbúa með þessum hætti.  
Þingið beinir því til velferðarráðherra að hverjar þær breytingar sem kunna að verða gerðar 
á skipulagi rekstrar heilbrigðisstofnana á Norðurlandi vestra miði að því að efla stofnanirnar 
og standa vörð um það góða starf sem þar er unnið.  Tekið verði mið af vilja heimamanna við 
allar breytingar. Rekstur bráðarýma er órjúfanlegur hluti af starfsemi heilbrigðisstofnana og 
gríðarlegt öryggismál.  
Ársþingið krefst þess að ekki verði gengið lengra en orðið er í niðurskurði fjárveitinga til 
heilbrigðisstofnanna á svæðinu.

  

Opinberar stofnanir 
19. ársþing SSNV, haldið í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 2011, minnir á að á undanförnum árum 
hefur verið byggð upp starfsemi opinberra stofnana á Norðurlandi vestra. Má þar nefna 
Fæðingarorlofssjóð, Innheimtumiðstöð sekta og sakarkostnaðar, Atvinnuleysistryggingasjóð, 
Byggðastofnun og starfsstöð Íbúðalánasjóðs. Starfsemi þessara stofnana hefur verið til 
mikillar fyrirmyndar og hefur sýnt að starfsemi opinberra stofnana getur dafnað á 
landsbyggðinni.  
Ársþingið krefst þess að starfsemi opinberra stofnana á Norðurlandi vestra verði tryggð og 
kannaðir möguleikar á frekari eflingu þeirra, m.a. með tilfærslu starfa og staðsetningu nýrra 
verkefna. Ársþingið fagnar ákvörðun um að Norðurland vestra sé skilgreint sem sérstakt 
lögregluumdæmi. 
Ársþingið leggur áherslu á að sveitarfélög utan höfðaborgarsvæðisins hafi fulltrúa í stjórnum 
og nefndum þeim er fjalla um opinbera stjórnsýslu og þjónustu í landinu.  Þingið beinir því 
sérstaklega til Sambands íslenskra sveitarfélaga að hugað verði betur að aðkomu 
sveitarfélaga á landsbyggðinni að ákvarðanatöku og nefnda- og  stjórnarstörfum á vettvangi 
þess.

  

Niðurgreiðslur til húshitunar 
19. ársþing SSNV, haldið í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 2011, skorar á þingmenn 
Norðvesturkjördæmis að standa vörð um niðurgreiðslur til húshitunar. Þingið telur að hækka 
þurfi fjárlagaliðinn verulega við gerð fjárlaga fyrir árið 2012. 
Þingið bendir á að á sama tíma og raforkuverð hefur hækkað verulega hefur fjárlagaliðurinn, 
og þar með taldar niðurgreiðslurnar, staðið í stað. 
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Þingið telur niðurgreiðslurnar afar mikilvægt byggða- og réttlætismál. Húshitunarkostnaður 
með rafkyndingu er mjög hár í samanburði við jarðvarmaveitur. Sá munur hefur farið 
vaxandi með verulegum hækkunum raforkuverðs á undanförnum misserum.

  

Lagning hitaveitna 
19. ársþing SSNV, haldið í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 2011, hvetur til þess að stutt verði við 
uppbyggingu hitaveitna á Norðurlandi vestra til jöfnunar lífskjara. 
Ársþingið skorar á stjórnvöld að greiða fyrir áformum um lagningu hitaveitu frá Reykjum til 
Skagastrandar.  
Þá skorar þingið á forsætisráðuneytið að greiða fyrir því að Húnaþingi vestra verði tryggður 
nýtingarréttur á jarðhitasvæðinu á Reykjum í Hrútafirði til lagningar hitaveitu í dreifbýli.
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