
 
Fundargerð 37. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál 

Fundur haldinn í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu 18. ágúst 2017 kl. 11.00 
 
Dagskrá: 

1. Fundur með Fjórðungssambandi Vestfjarða um aðgerðaráætlun fyrir Vestfirði. 
 

Mættir: Hanna Dóra Hólm Másdóttir formaður (SSR), Benedikt Árnason (FOR), Karl Björnsson 
(sambandinu), Karitas H. Gunnarsdóttir (MMR), Sigurður Guðmundsson (FJR), Stefanía Traustadóttir 
(SSR), Þórarinn V. Sólmundarson (MMR) og Hólmfríður Sveinsdóttir (Byggðastofnun), sem ritaði 
fundargerð. Þá sat Bryndís Bjarnadóttir starfsnemi í SSR fundinn. 
Fjarverandi: Anna Katrín Vilhjálmsdóttir (UTN), Björn Helgi Barkarson (UAR), Helga Haraldsdóttir (ANR) 
og Þór G. Þórarinsson (VEL). 
Frá Fjórðungssambandi Vestfjarðar mættu: Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri og Pétur G. 
Markan stjórnarformaður.  
 
Boðað var til aukafundar í stýrihópi Stjórnarráðsins um byggðamál til að ræða aðgerðaáætlun fyrir 
Vestfirði og stöðu einstakra aðgerða sem þar eru lagðar til. Fundurinn var að beiðni 
Fjórðungssambands Vestfjarðar (FV). Forsagan er að í júní 2016 skipaði forsætisráðherra nefnd til að 
vinna aðgerðaráætlun fyrir Vestfirði í ljósi þess að alvarleg staða hafði skapast þar í samfélags- og 
atvinnuþróunarmálum á síðustu áratugum. Nefndin skilaði tillögum í september sama ár til viðbótar 
við stærri áherslur um styrkingu innviða s.s. samgöngumálum, menntamálum, húsnæðismálum og 
raforkumálum voru settar fram 20 afmarkaðar tillögur að kostnaði um 300 m.kr. Aðgerðaáætlunin var 
lögð fram á fundir ríkisstjórnar þann 5. September 2016. Í minnisblaði af þeim fundi kemur fram 
skipting verkefna á ráðuneyti. Tillaga ríkisstjórnarinnar var eftirfarandi „Lagt er til að hlutaðeigandi 
ráðuneyti taki tillögur nefndarinnar til skoðunar í samstarfi við stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál 
og komi með tillögur um framkvæmd og fjármögnun einstakra aðgerða“. Forsætisráðherra sem skipaði 
nefndina lagði því ekki til fjármagn til framkvæmda aðgerða líkt og gert hafði verið með sambærilegar 
aðgerðir í öðrum landshlutum, síðast til aðgerða Norðvestur nefndarinnar 2015-2016. Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið óskaði í október 2016 eftir því við ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytis að fá 
upplýsingar um hvernig að framkvæmd og fjármögnun tillagna í skýrslunni yrði staðið. Málið hefur síða 
velkst í kerfinu og fáar tillögur hafa verið fjármagnaðar og hrint í framkvæmd. Stýrihópurinn hefur 
haldið hita á málinu og kallaði síðast eftir upplýsingum um stöðu einstakra aðgerða í mars 2017 og tók 
forsætisráðuneytið saman greinargerð um stöðumála sem lá fyrir þann 16. júní 2017. 
 
Góður umræður urðu um aðgerðaráætlunina, möguleg tengsl aðgerða við sóknaráætlun Vestfjarða og 
byggðaáætlun, hlutverk stýrihópsins og fleira. Í máli Vestfirðinga kom fram að þó að staðan væri mjög 
alvarleg þá hafðu sjaldan verið jafn mörg tækifæri og nú er til að snúa við neikvæðri þróun.  
 
Fundarmenn á einu máli um að það fyrirkomulag sem haft var við vinnu aðgerðaráætlunar fyrir 
Vestfirði væri á skjön við hugmyndafræðina bak við sóknaráætlanir landshluta. Hins vegar væri 
aðgerðaáætlunin góð og mikilvægt að fylgja henni eftir. Eins og málin standa í dag væri æskilegast að 
leitast eftir sértækri fjárveitingu til ríkisstjórnarinnar sem veitt yrði í gegnum farveg sóknaráætlunar 
Vestfjarða til framkvæmdar aðgerða. Einnig kom fram sú hugmynd að fara leið blandaðra fjármögnunar 
þannig einstök verkefni væru fjármögnuð sameiginlega af fleiri en einum aðila, svo sem viðkomandi 
fagráðuneyti, byggðaáætlun, sóknaráætlun og eftir atvikum fleirum. 
 
Fulltrúar FV greindu frá því að þeir muni funda með forsætisráðuneytinu um málið síðar þennan dag.  
 
Stýrihópurinn mun taka málið fyrir á næsta fundi sínum 21. ágúst.  
 
Fundi slitið kl. 12.10.  


