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Verkefnið
Markmið verkefnisins er að veita íbúum Vesturbyggðar og bæjarstjórn forsendur til að taka afstöðu 
til þess hvort æskilegt sé fyrir Vesturbyggð að leita eftir viðræðum við Tálknafjarðarhrepp um 
sameiningu sveitarfélaganna. 
Í verkefninu felst að greina styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri Vesturbyggðar ef til 
sameiningar sveitarfélagsins kemur. 

Vinnustofa I
• Fór fram 24. mars.
• Ráðgjafar kynntu lagaumhverfi og algengt verklag við sameiningar sveitarfélaga.
• Umræða um algengar áherslur sveitarfélaga í slíkum viðræðum. 
• Lykilupplýsingar um Vesturbyggð og Tálknafjarðarhrepp kynntar. 
• Styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri Vesturbyggðar greind.

Íbúafundur
• Frumgreining kynnt fyrir íbúum og sjónarmiða þeirra aflað. Ráðgjafar leiða kynningu og 

varpa fram spurningum sem íbúar ræða sín á milli. 
• Leitast verður við að fá fram hvaða atriði skipta íbúana mestu máli, ef til 

sameiningarviðræðna kemur. 
• Fór fram 26. apríl og endurtekinn í dag.



Lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags
4. gr. sveitarstjórnarlaga
Í því skyni að auka sjálfbærni sveitarfélaga og tryggja getu þeirra til að annast lögbundin verkefni skal 
stefna að því að lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags sé ekki undir 1.000. (250 íbúar frá 2022)

Ef íbúafjöldi sveitarfélags er undir 1.000 við almennar sveitarstjórnarkosningar skal sveitarstjórn þess, 
[..]::

a. hefja formlegar sameiningarviðræður á grundvelli 119. gr. eða
b. vinna álit um stöðu sveitarfélagsins, getu þess til að sinna lögbundnum verkefnum, sbr. 1. mgr., 

og um þau tækifæri sem felast í mögulegum kostum sameiningar sveitarfélagsins við annað eða önnur 
sveitarfélög.

[..] þar skal m.a. fjallað um fjárhagslega og félagslega þætti sveitarfélagsins, íbúaþróun, þjónustu 
sveitarfélagsins og aðrar samfélagslegar aðstæður.



Verklag við sameiningarviðræður

• Lögbundið ferli sem endar með 
kosningum um sameiningartillögu

• 119. gr. svstjl.
• Sveitarstjórnir þeirra sem eru í 

viðræðum skipa nefnd sem vinnur 
að undirbúningi

• Samstarfsnefnd hefur mikið frelsi 
um verklag við undirbúning

• Mat á kostum og ókostum 
tillögunnar

• Íbúafundir og samráð
• Jöfnunarsjóði skylt að veita framlög

• Könnunarviðræður
• Sveitarstjórnir geta hætt þátttöku
• Mat á kostum og ókostum 

mismunandi sameiningarvalkosta
• Íbúafundir og samráð
• Möguleiki á stuðningi úr 

Jöfnunarsjóði

Formlegar viðræður Óformlegar viðræður



Ákvörðun

Sveitarstjórnir ákveða 
að taka upp viðræður 
og skipa samstarfs-
nefnd um sameiningu. 

Undirbúningur

Samstarfsnefnd um 
sameiningu vinnur að 
áliti og að undir-
búningi atkvæða-
greiðslu.
Samráð við íbúa, 
starfsfólk o.fl.

Kynning

Samstarfsnefnd kynnir 
álit sitt á áhrifum 
sameiningar og 
framtíðarsýn fyrir 
sameinað 
sveitarfélag.

Kosningar

Íbúar greiða atkvæði 
um sameiningu.
Niðurstaðan er 
bindandi.

Innleiðing

Ef sameining er 
samþykkt er skipuð 
undirbúningsstjórn 
sem vinnur að 
undirbúningi gildistöku 
og innleiðingu.

Gildistaka

Sameining tekur gildi 
þegar ný sveitarstjórn  
hefur verið kjörin. 
Getur verið á miðju 
kjörtímabili eða eftir 
reglubundnar 
kosningar til 
sveitarstjórna.

Tímalína og vörður



Ákvörðun um könnun

• Sveitarstjórnir viðkomandi sveitarfélaga taka 
ákvörðun um að kanna möguleika á sameiningu.

• Skipuð er samstarfsnefnd um sameiningu sem í 
sitja a.m.k. tveir fulltrúar hvers sveitarfélags.

• Samstarfsnefnd hefur sjálfstætt umboð að lögum 
og starfar óháð hlutaðeigandi sveitarstjórnum.

• Samstarfsnefnd velur formann úr sínum hópi.



Undirbúningur

• Samstarfsnefnd hefur mikið frelsi um það hvernig 
hún hagar störfum sínum.

• Áhrif sameiningar eru greind og dregin upp mynd 
af  því hvernig sameinað sveitarfélag gæti litið út.

• Samstarfsnefnd leitar eftir sjónarmiðum og 
hugmyndum íbúa, starfsmanna og annarra 
hagsmunaaðila við undirbúning tillögunnar.

• Mótuð er tillaga að framtíðarsýn og áherslum fyrir 
sameinað sveitarfélag.

• Vinnan er fjármögnuð með framlagi úr JS



Kynning á tillögu og forsendum

• Tillagan og helstu forsendur hennar eru kynntar 
íbúum með a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara.

• Kynntar eru niðurstöður samstarfsnefndar 
varðandi skipulag stjórnsýslu, fjármál, 
starfsmannamál o.fl.



Kosningar

• Kosningar fara fram í hverju sveitarfélagi fyrir sig 
samkvæmt lögum um kosningar til sveitarstjórna.

• Kosningarétt eiga:
• íbúar sveitarfélaganna sem náð hafa 18 ára aldri á kjördag
• ríkisborgarar norðurlandanna sem átt hafa lögheimili hér á landi í 

þrjú ár samfellt fyrir kjördag
• aðrir erlendir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili hér á landi í 

fimm ár samfellt fyrir kjördag.
• Hægt er að kjósa utan kjörstaðar eins og við aðrar 

kosningar.
• Kosningin er bindandi.
• Kjörstjórnir sveitarfélaganna sjá um framkvæmd 

kosningar og talningu atkvæða.



Innleiðing breytinga

• Ef sameining er samþykkt skipa sveitarstjórnirnar 
stjórn til undirbúnings nýs sveitarfélags.

• Hlutverk undirbúningsstjórnar:
• Semur samþykkt um stjórn og fundarsköp hinnar nýju 

sveitarstjórnar.
• Tekur ákvarðanir um fjárhagsmálefni hins nýja 

sveitarfélags. Ákvarðanir eru staðfestar af 
sveitarstjórnarráðuneyti.

• Hefur vinnu við að endurskoða og samræma reglur.
• Gerir tillögu til ráðuneytis um fyrirkomulag kosninga til 

sveitarstjórnar og gildistöku sameiningar.



Gildistaka og nýtt sveitarfélag

• Ný sveitarstjórn tekur við stjórn nýs sveitarfélags 
15 dögum eftir kjördag.

• Fyrstu verkefni eru:
• Að samþykkja nýjar reglur og gjaldskrár.
• Að velja nafn á sveitarfélagið í samráði við íbúa. 

Samráðið getur farið fram að frumkvæði 
undirbúningsstjórnar.

• Sveitarstjórn hefur fullt vald í málefnum nýs 
sveitarfélags. 



Stöðugreining Vesturbyggðar
• Stöðugreiningin er unnin á grunni fyrirliggjandi ársreikninga, lykiltalna

Sambands íslenskra sveitarfélaga, skýrslna og gagna um samfélag og
atvinnulíf í Vesturbyggð, svo sem:

• Áfangastaðaáætlunar Vestfjarða
• Sóknaráætlunar Vestfjarða
• Svæðisskipulags Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps
• Innviðagreiningar Vesturbyggðar



• Í Ráðhúsi Vesturbyggðar starfa:
• Bæjarstjóri
• Byggingafulltrúi
• Íþrótta- og tómstundafulltrúi
• Slökkviliðsstjóri
• Sviðsstjóri

• Þar fer auk þess fram eftirfarandi starfsemi:
• Almenn afgreiðsla
• Bókhald
• Félagsþjónusta
• Launavinnsla
• Manntal og skjalavinnsla
• Útgáfa reikninga og innheimta

• Á Muggstofu á Bíldudal starfar Menningar- og 
ferðamálafulltrúi Vesturbyggðar

Stjórnsýsla
• Í bæjarstjórn Vesturbyggðar sitja 

7 fulltrúar og jafn margir til vara.
• Þrír fulltrúar sitja í bæjarráði 

Vesturbyggðar.
• Fastanefndir sveitarfélagsins eru 11:

• Bæjarráð
• Skipulags- og umhverfisráð
• Hafna- og atvinnumálaráð
• Fræðslu- og æskulýðsráð
• Menningar- og ferðamálaráð
• Velferðarráð
• Öldrunarráð
• Ungmennaráð
• Samráðsnefnd Vesturbyggðar og

Tálknafjarðarhrepps
• Fjallskilanefnd Vesturbyggðar og

Tálknafjarðarhrepps
• Kjörstjórn



Stjórnsýsla
Bæjarstjórn

Bæjarráð

Bæjarstjóri

Fjármála- og 
stjórnsýslu-

svið

Fjölskyldu-
svið

Umhverfis- og 
framkvæmda-

svið
Hafnarstjóri

Bygginga-
fulltrúi/

Skipulags-
fulltrúi

Slökkviliðs-
stjóri



• Grunnskólar
• Patreksskóli (um 100 nemendur)
• Bíldudalsskóli (um 25 nemendur)

• Leikskólar
• Araklettur
• Tjarnarbrekka

• Tónlistarskóli Vesturbyggðar
• Starfræktur á Patreksfirði og Bíldudal

• Framhaldsdeild Fjölbrautaskóla Snæfellinga (FSN) á Patreksfirði
• Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

• Hjúkrunarheimili á Patreksfirði
• Heilsugæslan á Patreksfirði

• Sýslumaðurinn á Vestfjörðum
• Aðalskrifstofan á Patreksfirði

Opinber þjónusta í Vesturbyggð



• Vesturbyggð er aðili að 10 samstarfssamningum samkvæmt upplýsingum frá samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneyti og sveitarstjórn Vesturbyggðar.

• Vestfjarðarstofa ses.
• Menningarmál á Vestfjörðum
• Náttúrustofa Vestfjarða
• Bs.Vest í málefnum fatlaðs fólks
• Starfsendurhæfing Vestfjarða
• Barnavernd í samstarfi við Tálknafjarðarhrepp
• Samstarfssamningur um félagsþjónusta við Tálknafjarðarhrepp
• Héraðssamband Hrafna-Flóka um íþrótta- og æskulýðsmál
• Breiðafjarðarnefnd
• Fræðslumiðstöð Vestfjarða
• Brunavarnir til skoðunar

Yfirlit yfir samstarfsverkefni



• Sveitarfélög hafa mikið frelsi til að ráða 
málefnum sínum sjálf. Löggjafinn setur 
þó ákveðnar kröfur á sveitarfélögin 
þegar kemur að ýmiss konar 
stefnumörkun og reglusetningu sem 
þeim er skylt að sinna, m.a. í því skyni 
að tryggja réttaröryggi og jafnrétti íbúa 
sveitarfélaganna.

• Í töflunni hér til hliðar má, í dæmaskyni,
finna verkefni og stefnumarkandi 
áætlanir sem sveitarfélögum er skylt að 
sinna samkvæmt lögum.

• Byggt er á gögnum sem birt eru á 
vefsíðu sveitarfélaganna eða 
eftirlitsaðila.

Lögskyld verkefni og áætlanagerð
Lögskyld verkefni og 
áætlanagerð

Tálknafjarðar-
hreppur Vesturbyggð

Samþykkt um stjórn og 
fundarsköp Já Já
Aðalskipulag í gildi Nei Í endurskoðun
Húsnæðisáætlun í gildi Já Já
Jafnlaunavottun Nei Já
Loftlagsstefna Nei Nei
Grunnskólastefna í gildi Já Já
Leikskólastefna í gildi Já Já
Siðareglur birtar Já Já
Staðfesting ársreiknings Já Já
Fjárhagsáætlun samþykkt Já Já
Reglur um fjárhagsaðstoð Óbirtar Já
Reglur um sérstakan 
húsnæðisstuðning Já Já
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Miðspá 
Byggðastofnunar

• Í ársbyrjun 2021 var íbúafjöldi í:
• Vesturbyggð 1.064
• Tálknafjarðarhreppi 264

• Í sameinuðu sveitarfélagi hefði 
íbúafjöldi verið 1.332 í janúar.

• Miðspá Byggðarstofnunar gerir ráð 
fyrir fólksfækkun í báðum 
sveitarfélögum.

• Íbúar árið 2021 í sameinuðu 
sveitarfélagi voru 109 fleiri en gert 
var ráð fyrir í miðspá 
Byggðarstofnunar.



Aldursdreifing
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• Aldursdreifing í sameinuðu 
sveitarfélagi yrði jafnari en er nú í 
Vesturbyggð.

• Hlutfallslega færri konur yrðu í 
sameinuðu sveitarfélagi, en það munar 
þó litlu.

Aldursdreifing í sameinuðu sveitarfélag
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Aldursdreifing í sameinuðu sveitarfélagi árið 
2021

Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur -  Karlar

Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur -  Konur



Sveitarfélög Lýðfræðilegur 
veikleiki ef Vesturbyggð Tálknafjarðar-

hreppur Sameinað

Mannfjöldi 1.064 268 1.332 

Fæðingartíðni <10,5 14,1 11,2 13,5 

Dánartíðni 8,9< 8,5 11,2 9,0 
Aðfluttir umfram 
brottflutta <0 17 -7 10 

Hlutfall 0-14 ára <17,3% 18,4% 17,5% 18,2%

Hlutfall 15-24 ára <12,0% 12,7% 16,0% 13,4%

Hlutfall 25-54 ára <39,1% 42,7% 44,4% 43,0%

Hlutfall 55-64 ára 12%< 12,4% 12,3% 12,4%

Hlutfall 65 + 19,5%< 13,8% 9,7% 13,0%

Konur - Karlar <0 -90,0 -18,0 -108,0 
Fjöldi kvenna á móti 100 
körlum

<93 konur á 
100 karla 75,9 91,2 78,9 

Lýðfræðilegir veikleikar 3 5 4

Lýðfræðilegir veikleikar
• Lýðfræðilegir veikleikar 

byggja á aðferðarfræði 
Nordregio.

• Um er að ræða einkunn 
sem byggir á 10 
mælikvörðum yfir 
lýðfræðilega veikleika 
sveitarfélags, s.s. 
aldurssamsetningu, 
fæðingar- og dánartíðni.

• Mælikvarðinn gefur til 
kynna hvernig lýðfræðileg 
samsetning sveitarfélags 
ætti að vera til að tryggja 
góða aldursamsetningu til 
lengri tíma.

Heimild: Byggðastofnun



Málaflokkur Vesturbyggð Tálknafjarðarhreppur Sameinað
Skatttekjur 1.019 1.098 1.035
Félagsþjónusta -54 -51 -53
Heilbrigðisþjónusta -2 -2 -2
Fræðslu- og uppeldismál -549 -554 -550
Menningarmál -49 -43 -48
Æskulýðs- og íþróttamál -135 -281 -164
Brunamál og 
almannavarnir -27 -27 -27
Skipulags- og 
byggingarmál -36 -46 -38
Umferðar- og 
samgöngumál -50 -44 -49

Umhverfismál -29 -36 -30
Atvinnumál -12 -8 -11
Sameiginlegur kostnaður -116 -209 -135
Fjármunatekjur og 
fjármagnsgjöld -12 -35 -17

Aðalsjóður samtals -87 -236 -117

Útgjöld til málaflokka
• Í töflunni má sjá útgjöld á 

íbúa til málaflokka árið 
2020 í þús. kr. talið.

• Skatttekjur á íbúa eru 
nánast á pari.

• Útgjöld eru mjög 
sambærileg fyrir utan 

• Æskulýðs- og 
íþróttamál 

• Sameiginlegan 
kostnað

Heimild: Ársreikningar sveitarfélaganna 2020



• …heildarskuldir og 
skuldbindingar samstæðu 
A- og B-hluta í 
reikningskilum skv. 60. gr. 
séu ekki hærri en sem 
nemur 150% af reglulegum 
tekjum.

• Skulda- og jafnvægisregla 
hefur verið afnumin til 
ársins 2025.

• Sameinað sveitarfélag 
hefði 124% skuldahlutfall 
sem er innan skuldareglu.

Skuldahlutfall

87,3%

123,8%

88,6%
79,7% 84,1% 88,9%

115,0% 121,5%
114,2%

132,8% 130,6% 132,7%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Skuldahlutfall samstæðu

Tálknafjarðarhreppur Vesturbyggð

109,3% 122,0% 108,8
%

121,0
%

121,5
%

124,3%

Sameinað sveitarfélag



• …samanlögð 
heildarútgjöld til rekstrar 
vegna A- og B-hluta í 
reikningsskilum 
samkvæmt 60. gr. séu á 
hverju þriggja ára tímabili 
ekki hærri en sem nemur 
samanlögðum 
reglulegum tekjum og…

• Sameinað sveitarfélag 
stóðst ekki 
jafnvægisreglu 2020.

• Reglan hefur verið 
tímabundið tekin úr gildi 
til ársins 2025.

Jafnvægisregla

(13.836)

27.605 
59.409 

4.555 

116.302 

39.330 

(50.226)
(75.820)

2017 2018 2019 2020

Jafnvægisregla í þús. kr.

Tálknafjarðarhreppur Vesturbyggð

102.466 66.935 9.183 

Sameinað sveitarfélag

-71.265 



• Sveitarstjórn ber að sjá til 
þess að rekstri, 
fjárfestingum og 
ráðstöfun eigna og sjóða 
sé þannig hagað á 
hverjum tíma að 
sveitarfélagið muni til 
framtíðar geta sinnt 
skyldubundnum 
verkefnum sínum.

• Sameinað sveitarfélag 
stæðist meginreglu um 
ábyrga fjármálastjórnun.

Meginregla

12.179 
4.654 

43.855 

59.251 

15.667 

30.389 26.569 

85.549 

53.331 

21.046 

62.094 

95.980 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Veltufé frá rekstri að frádr. afb. langtímalána í 
þús. kr.

Tálknafjarðarhreppur Vesturbyggð

38.748 90.203 97.186 80.297 77.761 126.369 

Sameinað sveitarfélag



• Sveitarstjórn ber að sjá til 
þess að rekstri, 
fjárfestingum og 
ráðstöfun eigna og sjóða 
sé þannig hagað á 
hverjum tíma að 
sveitarfélagið muni til 
framtíðar geta sinnt 
skyldubundnum 
verkefnum sínum.

• Sameinað sveitarfélag 
stæðist meginreglu um 
ábyrga fjármálastjórnun.
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95.980 
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Veltufé frá rekstri að frádr. afb. langtímalána í 
þús. kr.

Tálknafjarðarhreppur Vesturbyggð

38.748 90.203 97.186 80.297 77.761 126.369 

Sameinað sveitarfélag



• Bæði sveitarfélög gera 
ráð fyrir hallarekstri á 
þessu ári

• Rekstrarniðurstaða 
þeirra batna á næsta ári 
og verða þau bæði í 
ágætu rekstrarjafnvægi 
2023 og 2024

Fjárhagsáætlanir

(29.504)

19.904 

56.532 

99.809 

(34.523)

(11.925)

5.957 
18.928 

2021 2022 2023 2024

Rekstrarniðurstaða í þús. kr.

Vesturbyggð Tálknafjarðarhreppur

Sameinað sveitarfélag

-64.027 7.979 62.489 118.737



• Sveitarfélögin gera ráð 
fyrir miklum fjárfestingum 
á tímabilinu 2021-2024

• Heildarfjárfestingar eru 
áætlaðar um 1.170 mkr.

Fjárhagsáætlanir

-251.520 (242.994) (230.719) (236.245)

(80.000)

(35.000) (48.000) (45.000)

2021 2022 2023 2024

Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum í 
þús. kr.

Vesturbyggð Tálknafjarðarhreppur

Sameinað sveitarfélag

-331.520 -277.994 -278.719 -281.245



• Með auknum 
fjárfestingum aukast 
skuldir beggja 
sveitarfélaga

• Heildaraukning skulda og 
skuldbindinga er áætluð 
um 545 mkr.

Fjárhagsáætlanir

2.374.865 2.487.588 
2.681.079 

2.879.056 

414.756 437.600 450.857 455.827 

2021 2022 2023 2024

Skuldir og skuldbindingar samstæðu í þús. kr.

Vesturbyggð Tálknafjarðarhreppur

Sameinað sveitarfélag

2.789.621 2.925.188 3.131.936 3.334.883



• Veltufé frá rekstri þarf hið 
minnsta að standa undir 
afborgunum lána

• Veltufé frá rekstri stendur 
ekki undir afborgunum 
sveitarfélaganna á þessu 
ári og næsta, en úr því 
rætist á árunum 2023 og 
2024

Fjárhagsáætlanir

(138.942)

(351)

43.301 

95.629 

(27.851)
(9.507)

6.925 17.456 

2021 2022 2023 2024

Veltufé frá rekstri að frádr. afb. langtímalána í 
þús. kr.

Vesturbyggð Tálknafjarðarhreppur

Sameinað sveitarfélag

-166.793 -9.858 50.226 113.085



• Fjárhæð heildarframlaga ræðst af 
þeim sveitarfélögum sem sameinast 
og tekur mið af árinu fyrir gildistöku 
sameiningar. 

• Framlög sveitarfélaganna leggjast 
saman.

• Ef sameining tekur gildi 2022, þá 
byggja framlögin á ársreikningum 
ársins 2021. 

• Sameiningarframlög eru greidd út á 
sjö árum eftir samkomulagi við 
Jöfnunarsjóð.

• Tekjujöfnunarframlög breytast ekki 
við sameiningu sveitarfélaganna.

• Útgjaldajöfnunarframlag hækkar um 
29,3 m. kr. árlega við sameiningu.

Sameiningarframlög
Sveitarfélag Vesturbyggð Tálknafjarðarhreppur Sameinað

Skuldajöfnunarframlag 400 m.kr. 49 m.kr. 449 m.kr.

Fast framlag 100 m.kr. 100 m.kr. 200 m.kr.

Byggðaframlag 30 m.kr. 14 m.kr. 44 m.kr.

Samtals 530 m.kr. 163 m.kr. 693 m.kr



Gjaldskrár sveitarfélaga
• Við sameiningu sveitarfélaga þarf 

að samræma gjaldskrár fyrir sömu 
þjónustu.

• Útsvar er 14,52% í báðum 
sveitarfélögum.

• Gjaldskrár fasteignagjalda eru 
svipaðar en munurinn liggur fyrst 
og fremst í sorpgjaldi.

Vesturbyggð Tálknafjarðar-
hreppur

Fasteignaskattur 0,45% 0,50%

Lóðarleiga 3,75% 2,50%

Fráveitugjald 0,40% 0,40%

Vatnsgjald 0,40% 0,35%

Sorpgjald 63.863 55.126



Gjaldskrár sveitarfélaga
• Á myndinni til hægri er yfirlit 

fasteignagjalda af viðmiðunarhúsi 
Byggðastofnunar í þéttbýlum í 
sveitarfélögum. 

• Viðmiðunareignin er einbýlishús 
sem er 161,1 m2 og 476 m3 á 
808 m2 lóð.

• Fasteignamat 2021.
• Í Vesturbyggð eru tvö matssvæði:

• Bíldudalur og Patreksfjörður.
• Samanlögð fasteignagjöld eru hæst á 

Patreksfirði, næst lægst á Bíldudal og 
lægst á Tálknafirði.

• Munurinn liggur fyrst og fremst í 
hærra fasteignamati.

93.902

48.638

83.468

83.468

63.863

373.338

83.228

40.425

73.980

73.980

63.863

335.476

91.635

32.625

73.308

64.145

55.126

316.839

Fasteignaskattur

Lóðarleiga

Fráveitugjald

Vatnsgjald

Sorpgjald

Fasteignagjöld
samtals

Fasteignagjöld í Vesturbyggð og 
Tálknafjarðarhreppi

Tálknafjörður Bíldudalur Patreksfjörður



Áhersluatriði í samskiptum við ríkið
• Áhersla á jarðgöng undir Mikladal og 

Hálfdán
• Endurbygging Bíldudalsvegar frá 

Bíldudalsflugvelli og að Helluskarði
• Áhersla verði á aukna vetrarþjónustu til að 

mæta þörfum samfélags og atvinnulífs
• Tryggja aðgengi að heilbrigðisþjónustu í 

byggðakjörnunum þremur allt árið um kring, 
þjónusta við aldraða verði tryggð m.a. með 
áherslu á aukna og betri heimaþjónustu

• Bæta fjarskipti, svo sem styrkja 
farsímasamband og tryggja háhraðanet 
innan hins nýja sveitarfélags, ljósleiðara eða 
5G

• Ljúka við þrífösun innan sveitarfélagsins
• Efla og auka enn frekar fyrsta viðbragð í 

byggðakjörnunum, ríkið tryggi þjálfun og 
laun vettvangsliða, fjármagni 
björgunarbúnað til að tryggja öryggi íbúa 
betur, uppbygging innviða til að tryggja 
öryggi, s.s. uppitíma farsímasambands og 
svo framvegis

• Tryggja eðlilegar tekjur af fiskeldi, 
endurskoðun hafnarlaga verði lokið og 
tryggðar verði tekjur þjónustuhafna í fiskeldi



Niðurstöður vinnustofu I



Styrkleikar Vesturbyggðar
• Góðir skólar og öflugt íþróttastarf

• Öflugt félagslíf fyrir alla
• Jákvæð fólksfjölgun og aukning í ungu fólki

• Nálægð við gjöfula náttúru
• Hvert þorp hefur sitt sérkenni
• Öflugt atvinnulíf og fjölbreytt störf í boði

• Fólk getur valið sér búsetu en unnið annars staðar í 
nágrenninu

• Atvinnuuppbygging svæðisins og framtíðar atvinnuþróun
• Ýmis ónýtt tækifæri í ferðaþjónustu

• Mörg sameiginleg hagsmunamál
• Mikið samstarf á milli sveitarfélaganna nú þegar
• Tækifæri til nýsköpunar
• Samfélagshjartað er sterkt og mikil hlýja til náungans



Veikleikar Vesturbyggðar
• Einhæft atvinnulíf

• Lítið af sérhæfðum störfum
• Vantar aukinn starfskraft
• Skortur á starfsfólki í skóla og leikskóla

• Vöntun á háskólamenntuðu starfsfólki
• Hætta á fækkun opinberra starfa í 

sveitarfélaginu
• Lítil geta minni fyrirtækja og sveitarfélags til 

fjárfestinga
• Samgöngur og samgöngumál
• Fámenni og vaxtarverkir sem fylgja 

snöggum sviptingum í atvinnulífi

• Erfitt aðgengi að heilbrigðisþjónustu
• Þjónusta og aðgengi fatlaðra almennt slæmt
• Skortur á húsnæði

• Það vantar hentugt íbúðarhúsnæði og í raun 
allar tegundir af íbúðum

• Hátt vöruverð og úrval almennt lélegt
• Íbúar þurfa að tala með sameiginlegri rödd
• Innviðir almennt slæmir

• Ekki nægilega góð ljósleiðaratenging
• Vegir og samgöngur lélegar
• Hitaveitur

• Íbúasamsetning ekki nægilega hagstæð



Ógnanir Vesturbyggðar
• Að stór fyrirtæki flyttu starfsemi sína á brott

• Erfitt lagaumhverfi í kringum sjóeldi

• Óöryggi íbúa að fjárfesta þegar ekki liggur fyrir 
áform fyrirtækja

• Jöfnunarsjóður og ófyrirsjáanleiki á framlögum
• Innviðauppbygging of hæg

• Óviðunandi hraði í uppbyggingu ofanflóðavarna 
kemur í veg fyrir uppbyggingu að einhverju leyti

• Einhæft atvinnulíf
• Fækkun skrifstofustarfa
• Of margir verktakar sem ekki greiða skatta til 

sveitarfélagsins

• Fækkun opinberra starfa
• Störf án staðsetninga sem gætu haft áhrif á 

útsvarsþróun
• Of mörg verkefni færist frá ríki til sveitarfélaga
• Ríkisafskipti
• Að hið opinbera myndi draga úr stuðningi og 

þjónustu (sýslumaður, heilbrigðisstofnanir ofl.)
• Jaðarbyggðir gleymist



Tækifæri Vesturbyggðar
• Stofnun þjóðgarðs og friðlýsing Látrabjargs 

ætti að fjölga störfum í ferðaþjónustu
• Aukin ferðaþjónusta með bættum 

samgöngum
• Bættar samgöngur innan og utan svæðis

• Jarðgöng milli byggðakjarna

• Nýsköpun stuðningsiðnaðar fyrir núverandi 
atvinnu á svæðinu

• Geta til að sækja fleiri opinber störf á 
svæðið

• Sameining myndi efla skólastarf, en það er 
háð betri samgöngum milli hverfa. Tækifæri 
til að spara í fræðslumálum og efla um leið 
þær stofnanir, nýta fjármuni betur

• Nýsköpun í atvinnulífi

• Betri nýting á innviðum og fólki
• Með sameiningu er hægt að tala einni og 

jafnvel öflugri röddu
• Bætt heilbrigðisþjónusta
• Uppbygging hafnastarfsemi
• Aukin fjölbreytni í íbúasamfélaginu
• Eitt atvinnusóknarsvæði

• Búið í einu hverfi og starfað í öðru

• Gera svæðið að áhugaverðari búsetukosti 
fyrir konur

• Íþrótta-og tómstundamál heildstæðari, 
tækifæri til uppbyggingar

• Samfélagsmiðstöðvar í hverju þorpi



Áhersluatriði í sameiningarviðræðum
• Jarðgöng

• Undir byggðarkjarna
• Undir Hálfdán og Mikladal

• Bættar samgöngur
• Aukinn íbúafjöldi

• Sækja kraft í fjöldann

• Dreifa opinberu starfsfólki
• Störf án staðsetningar

• Tryggja sérstöðu hvers fjarðar og þorps
• Ein sterk rödd fyrir sunnanverða Vestfirði

• Ein heild með sameiginlegar áherslur

• Stærra sveitarfélag sterkara

• Betri nýting fjármuna og innviða
• Möguleiki á að efla þjónustuna með þeim 

sparnaði sem hlýst

• Samfélagshjörtun haldist
• Breiðari þjónusta við íbúa
• Sterkari innviðir
• Heimastjórnir
• Fá ljósleiðara í þéttbýli
• Skipta bæjarskrifstofunni í þrjár 

starfsstöðvar
• Eina í hverjum kjarna

• Talsmenn frá öllum þorpum



Spurningar til ykkar

• Vinsamlegast farið inn á 
www.menti.com í símanum ykkar eða í 
tölvunni og sláið inn kóðann: 

2723 1837
• Þar getið þið tekið virkan þátt og 

komið ykkar skoðunum á framfæri.

http://www.menti.com/


• Róbert Ragnarsson er reynslumikill stjórnandi og sérfræðingur úr opinbera geiranum. Hann hefur yfir 
tíu ára reynslu sem bæjarstjóri í Vogum og í Grindavíkurbæ, auk reynslu af sérfræðistörfum í 
stjórnarráðinu og kennslu á háskólastigi. Róbert hefur sinnt fjölbreyttri ráðgjöf við sveitarfélög frá því í 
febrúar 2017.

• Róbert er með meistarapróf í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands, en varði tveimur árum við nám í 
Háskólanum í Árósum. Hann hefur kennt stjórnsýslufræði á meistarastigi við Háskóla Íslands og haldið 
fjölda fyrirlestra og námskeiða um lagaumhverfi, skipulag og stjórnun hins opinbera. Hann hefur sinnt 
ráðgjöf við gerð lagafrumvarpa í samgönguráðuneyti og félagsmálaráðuneyti og unnið að 
fjárhagslegum úttektum fyrir sveitarfélög.

• Freyja Sigurgeirsdóttir er með MA próf í lögfræði frá Háskóla Íslands. Samhliða námi vann Freyja 
hjá Umboðsmanni barna og í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu.

• Hennar helstu verkefni í ráðuneytinu sneru að frumkvæðismálum skv. 112. gr. sveitarstjórnarlaga og 
samvinnusamningum sveitarfélaga, skv. IX. kafla sveitarstjórnarlaga. Hjá umboðsmanni barna vann 
Freyja við ýmis tilfallandi verkefni, m.a. undirbúningsvinnu umsagna til nefndasviða Alþingis, og 
aðstoðaði við undirbúning og framkvæmd Barnaþings í Hörpu.

• Gunnar Úlfarsson er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og hefur lokið meistaranámi í hagfræði og 
fjármálum við St Andrews háskóla í Skotlandi. Gunnar hefur starfað sem stundakennari innan 
hagfræðideildar Háskóla Íslands og hefur reynslu af samkeppnis- og samrunamálum úr starfi hjá 
Samkeppniseftirlitinu.

• Gunnar leggur áherslu á hagræna greiningu vandamála með tölulegri greiningu og nýtingu 
rauntímagagna til skilvirkar ákvarðanatöku. Hann hefur unnið mat á fjárhagslegum áhrifum 
fjárfestinga sveitarfélaga og tekið þátt í greiningu á fjárhag þeirra. 

rrradgjof.is
robert@rrradgjof.is


