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Vongóð um
rækjuveiði

Skýr vilji
fyrir hendi
að vinna
með heimamönnum

Unnur Skúladóttir, rækjusérfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun, sagðist í
samtali við Svæðisútvarp
Vestfjarða vera vongóð um
að hægt yrði að leyfa
rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi næsta vetur. Niðurstöður vorkönnunar Hafrannsóknarstofnunar voru
birtar í vikunni. Heildarstofnvísitala síðustu könnunar var lág og meðalvísitala tveggja síðustu kannana er í sögulegu lágmarki.
Rækjan er smærri nú en
fyrir ári síðan og uppistaðan í stofninum er eins árs
rækja. – kristinn@bb.is

– sjá viðtal í miðopnu við Sturlu Böðvarsson samgönguráðherra

Jón Bjarnason bóndi að Hvestu í Arnarfirði

Hefur framleiðslu raforku
Golfarar fá fyrir Orkubú Vestfjarða
nýtt land

Bóndinn í Hvestu í Arnarfirði hefur gangsett tvær nýjar
vatnsaflsvirkjanir og samið
við Orkubú Vestfjarða um raforkusölu frá þeim. Framleiðslugeta virkjana Hvestuveitu

Á fundi umhverfismálaráðs Bolungavíkur á dögunum var samþykkt að
leggja til við bæjarstjórn
að Golfklúbbi Bolungarvíkur verði úthlutað landssvæði þar sem klúbburinn
hyggst hafa æfingasvæði
fyrir félagsmenn sína.
Svæðið sem um er rætt afmarkast af nýja og gamla
þjóðveginum til Bolungarvíkur á milli Syðridalsvegar og flugvallarins. Þess er
getið í bókun umhverfismálaráðs að æskilegt sé að
framkvæmdir á landinu
hefjist ekki á varptíma
fugla. – hj@bb.is
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ehf. er rúmlega 1,4 megavött
og segir Runólfur Ingólfsson,
svæðisstjóri OV, að tilkoma
Hvestuvirkjananna tryggi öryggi raforkusölu í VesturBarðastrandarsýslu.

Ábúendur í Hvestu, Jón
Bjarnason og Halla Hjartardóttir. Fyrir nokkrum árum fór
Jón að huga að því að nýta
Þverá og Hvestuá til raforkuframleiðslu. Framkvæmdir

hófust haustið 2002 og voru
gerð tvö uppistöðulón, 2,4 km
lagnir frá lónunum að stöðvarhúsi og lagður strengur frá
Hvestu að aðveitustöð Orkubús Vestfjarða á Bíldudal.

Hákarlaveiðar
hafnar frá Súðavík

Á föstudag hélt hákarlaveiðiskipið Jón Trausti til
veiða frá Súðavík. Beitt verður fyrir hákarlinum með selkjöti sem legið hefur í rommi
um tíma að sögn skipstjórans
Helga Bjarnasonar. Einnig
var um borð brúsi með 20
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lítrum af selsblóði sem línan
verður vætt í.
Reiknað var með að vitja
línunnar í dag, miðvikudag.
Meðfylgjandi mynd var tekin
um það leyti sem Hálfdán
Guðröðarson háseti á Jóni
Trausta var að gera sjóklárt.

Jón Trausti við bryggju í Súðavík. Mynd: Jón Ragnarsson.
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Lagt til að rækjuveiðar verði
áfram bannaðar í Ísafjarðardjúpi
Hafrannsóknastofnun hefur
birt niðurstöður úr innfjarðarannsóknum á rækju sem fram
fóru á dögunum. Í stuttu máli
má segja að algert hrun sé á
öllum svæðum að Arnarfirði
undanskyldum. Leggur stofnunin til að veiðar verði áfram
bannaðar í Ísafjarðardjúpi og
er það í fyrsta skipti síðan veiðar þar hófust á fyrri hluta síðustu aldar. Í niðurstöðum rannsóknanna í Ísafjarðardjúpi segir m.a.:

„Heildarstofnvísitala síðustu könnunar var lág og meðalvísitala tveggja síðustu
kannana í sögulegu lágmarki.
Vísitala kvendýra var 30%
undir meðaltali miðað við
fjölda. Mikið var um smárækju
og var fjöldi 378 stk./kg miðað
við 345 stk./kg í febrúarkönnun 2003, en uppistaðan í stofninum er eins árs rækja. Í ljósi
þessa hefur Hafrannsóknastofnunin lagt til að rækjuveiðar verði ekki leyfðar í Ísafjarð-

ardjúpi veturinn 2003/2004.“
Um ástæður fyrir ástandinu
í Ísafjarðardjúpi segir: „Talið
er að hin mikla þorskgengd
undanfarna vetur hafi einkum
minnkað stofnstærð rækju í
Ísafjarðardjúpi. Samkvæmt
síðustu könnun hefur þó heldur
dregið úr þorsk- og ýsugengd
í Ísafjarðardjúpi miðað við tvö
undanfarin ár.“
Um rannsóknirnar í Arnarfirði segir: „Heildarstofnvísitala og vísitala kvendýra var

yfir meðaltali. Stærð rækju var
sæmileg eða 335 stk./kg miðað
við 377 stk./kg í febrúarkönnun 2003. Hafrannsóknastofnunin lagði til að leyfilegur hámarksafli yrði 750 tonn veturinn 2003/2004 eftir haustkönnun í október s.l. Niðurstöður febrúarkönnunar sýna
að meðalvísitala tveggja síðustu kannana er hærri en undanfarna vetur og er kvendýravísitala einnig yfir meðallagi.
Heildarvísitala gefur þó ekki

tilefni til breytinga á áður
ákveðnum hámarksafla.“
Þessi niðurstaða hlýtur að
vekja ugg hjá sjómönnum og
útgerðarmönnum. Svo virðist
samkvæmt niðurstöðum Hafrannsóknastofnunar að fiskur
sé að éta upp til agna alla innfjarðarrækjustofna fyrir norðanverðu landinu. Stofna sem
gefið hafa gefið ríflega tvo
milljarða króna í útflutningsverðmæti. Og ekkert virðist
vera til ráða.
– hj@bb.is

Stuðmenn tættu og
trylltu á Torfnesinu
Einn af hápunktum Sólrisuhátíðar Menntaskólans á Ísafirði
var þegar hljómsveitin síunga Stuðmenn úr Reykjavík
steig á svið í íþróttahússinu á Torfnesi á laugardagskvöld
og hóf að leika lög sín. Dansleikurinn var opinn öllum eldri
en sextán ára og voru saman komin ungmenni á öllum
aldri til að njóta tónlistar Stuðmanna. Nú eru um þrjátíu
ár síðan fyrsta skífa Stuðmanna leit dagsins ljós og var
samdóma álit gesta á dansleiknum á Torfnesinu að hljómsveitin hefði engu gleymt á þeim þremur áratugum sem
liðnir eru síðan hún steig fram í dagljósið, úr kjallara
Menntaskólans í Hamrahlíð.
– hj@bb.is

Hjólbarðaverkstæði Ísafjarðar

Jónas hættir eftir 35 ár
Gengið var frá eigendaskiptum á Hjólbarðaverkstæði Ísafjarðar á laugardag. Guðmundur Einarsson og Guðmundur
Ásvaldsson hafa keypt reksturinn af Jónasi Björnssyni sem
hefur starfað við fagið í um 35
ár. Þar að hefur hann rekið
verkstæðið sjálfur um 29 ára
skeið.
Nýir eigendur taka við
rekstrinum í dag og segir Guðmundur ætlunina að víkka út
starfsemi verkstæðisins og
m.a. sé hugmyndin að bjóða
upp á smávélaþjónustu. Þorsteinn Traustason sem hefur

Söngvarar sveitarinnar, Ragnhildur Gísladóttir og Egill Ólafsson, léku við hvern sinn fingur.

Akstur fatlaðra í Ísafjarðarbæ

Guðmundur Einarsson kominn til starfa á Hjólbarðaverkstæði Ísafjarðar. Mynd:
Þorsteinn J. Tómasson.

veitt viðskiptavinum Hjólbarðaverkstæðið Ísafjarðar
trausta þjónustu undanfarin ár
mun starfa þar áfram og nú
við hlið Guðmundar Einarssonar.
– kristinn@bb.is

Samþykkt að ganga til
samninga við Stjörnubíla
Á fundi bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar á fimmtudag
í síðustu viku var samþykkt
tillaga meirihluta bæjarstjórnar að ganga til samninga við Stjörnubíla ehf. um

akstur fyrir Ferðaþjónustu fatlaðra. Sem kunnugt er voru
Stjörnubílar með lægsta tilboðið í aksturinn í útboðið sem
fram fór á dögunum.
Á fundinum lagði Magnús

Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi (F) fram bókun þar
sem áréttað var að bifreið sú
sem notuð yrði við aksturinn
væri útbúin með hjólastólalyftu.
– hj@bb.is

RITSTJÓRNARGREIN

Fyrsta skrefið
,,Menntun er ,,uppspretta hvatningar og krafts“ segir Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari
Menntaskólans á Ísafirði, og vitnar þar til orða Vestfirðingsins Jóns Sigurðssonar, í grein í
Morgunblaðinu nýverið sem hún nefnir ,,Háskóladeildir við framhaldsskóla – raunhæfur
kostur.“ Og hún heldur áfram: ,,Spurn eftir framhaldsnámi er að aukast á Vestfjörðum.
Menntaskólinn á Ísafirði hefur aldrei verið fjölsóttari en undanfarin fjögur misseri og mikil
sókn er í fjarnám á háskólastigi. Sömu sögu er að segja í öðrum landshlutum.“
Eftir að hafa fjallað um hlutverk framhaldsskóla landsins og lög um háskóla segir greinarhöfundur: ,,Í umræðu undanfarinna vikna um Háskóla Íslands hefur komið fram að skólinn er að kikna undan nemendafjölda, þar sem mestur þunginn hvílir á svokölluðu grunnnámi háskólastigsins. Í raun og veru er ekkert því til fyrirstöðu að þessar undirstöðugreinar
séu kenndar annars staðar, t.d. í framhaldsskólum, og þá sem eðlilegt framhald stúdentsprófs.
Er enginn vafi á því að það myndi hafa gríðarleg eflingaráhrif í menntamálum á landsbyggðinni
að koma upp háskóladeildum við framhaldsskólana, þar sem ekki eru formlegar háskólastofnanir til staðar.“ Og áfram er haldið: ,,Lagalega er ekkert þessu til fyrirstöðu, því í reynd
þarf ekki annað en samþykki menntamálaráðuneytisins fyrir því að þessi kennsla fari fram.“
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Skólameistarinn segir MÍ tilbúinn í slaginn: ,,Við Menntaskólann á Ísafirði er vel menntað
starfsfólk og umtalsverður hluti þess hefur æðri námsgráður í sínum greinum. Skólanum er
ekkert að vanbúnaði að gera samning við menntamálaráðuneytið og/eða Háskóla Íslands um
að kenna grunngreinar í hug- og félagsvísindum, þ.á.m. aðferðafræði, rannsóknaraðferðir og
ritgerðasmíð, forspjallsvísindi, menningarsögu og nútímafræði auk kjarnagreina í raungreinum
og stærðfræði. Þar með væri kominn valkostur hér heima í héraði fyrir fólk að hefja
háskólagönguna í þeim kjarnagreinum sem aðrir háskólar bjóða upp á.“ Og hún bætir við að
,,með þessu móti gæti háskólanám á Vestfjörðum fengið að þróast á forsendum nýsprottins
gróðurs í þeim jarðvegi sem fyrir er.“
Ef til vill fela tillögur skólameistara MÍ, um samhliða uppbyggingu þeirrar aðstöðu sem
nú er hér fyrir hendi til fjarnáms á háskólastigi og Háskóladeildar við Menntaskólann á Ísafirði, í sér fyrsta skrefið að Háskóla á Ísafirði. Ef til vill gætu þær flýtt fyrir framgangi háskólamálsins. Þær ber því að gaumgæfa. Hvert eitt skref sem færir okkur nær því takmarki
að hér rísi háskóli í einni eða annari mynd er skref í rétta átt.
s.h.
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Stúlka kærði
líkamsárás

Fjölgun nemenda við Menntaskólann á Ísafirði

Mætt í samráði við stjórnendur

Ung stúlka kærði líkamsárás til lögreglunnar á Ísafirði árla morguns á
sunnudag. Líkamsárásins
mun hafa átt sér stað í
gleðskap í heimahúsi á
Ísafirði. Stúlkan kærði
ungan karlmann fyrir að
hafa slegið sig í andlitið.
Áverkar munu ekki hafa
orðið alvarlegir, en þó mun
hafa séð á stúlkunni. Málið
er í rannsókn. Þá þurfti
lögreglan að hafa afskipti
af unglingi á sextánda ári
sem var ölvaður fyrir
framan íþróttahúsið á
Torfnesi á laugardagskvöld þar sem stóð yfir
stórdansleikur með hljómsveitinni Stuðmönnum.
Honum var ekið til síns
heima og tilkynning um afskiptin verður send skólaog fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, eins og lög
gera ráð fyrir.

Í utandagskrárumræðu sem
fram fór á Alþingi á mánudag
lýsti Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra
(D) því yfir að bréf það sem
ráðuneytið sendi til menntaskóla bæri ekki að skilja sem
svo að fjöldatakmarkanir væru
að hefjast í framhaldsskólum.
Hún sagði að nemendafjölgun yrði leyst í heimabyggð
hverju sinni og málefni
Menntaskólans á Ísafirði yrðu

Þrjú innbrot í
Ísafjarðarbæ

leyst í samráði við stjórnendur
skólans.
Það var Anna Katrín Gunnarsdóttir (S) sem hóf umræðuna á Alþingi. Hún vísaði til
bréfs sem ráðuneytið sendi fyrir skömmu til framhaldsskólanna vegna nemendafjölda.
Skólanefnd Menntaskólans á
Ísafirði lýsti á fundi sínum fyrir
skömmu áhyggjum sínum
vegna þessa bréfs og taldi eða
verið væri að setja þak í nem-

Skóla- og fjölskylduskrifstofan

Vilja endurskoða
starfsemina

Tilkynnt var um þrjú innbrot í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði í síðustu viku.
Á aðfararnótt fimmtudags
var brotist inn í fiskflutningabifreið sem stóð stutt
frá Norðurtangahúsinu í
Sundstræti og stolið geislaspilara. Þá var tilkynnt um
innbrot í húsakynni HG
við Hnífsdalsbryggju á aðfararnótt föstudags og var
m.a. stolið hljómflutningstækjum. Loks var tilkynnt
um innbrot í sundlaugina á
Suðureyri aðfararnótt
laugardags og var smáræði
af peningum stolið. Innbrotin eru til rannsóknar
og óskar lögreglan eftir
upplýsingum frá þeim sem
hafa einhverja vitneskju
um málin.

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ,
Lárus Valdimarsson og
Bryndís Friðgeirsdóttir, telja
nauðsynlegt að ráðast í gagngera endurskoðun á málefnum skóla- og fjölskylduskrifstofu bæjarins. Þetta kemur
fram í bókun sem þau lögðu
fram í bæjarstjórn vegna
uppsagnar Ingibjargar Maríu
Guðmundsdóttur, forstöðumanns skrifstofunnar.
Bæjarfulltrúarnir segja að
þrátt fyrir að nokkuð góð
sátt hafi verið um stofnun
skóla- og fjölskylduskrifstofu á sínum tíma hafi
minnihlutinn talið nánast
óhugsandi að einn faglegur

Pottur gleymdist á eldavél

og stjórnsýslulegur stjórnandi réði við svo krefjandi
starf. Tilgreindar ástæður
fyrir uppsögninni væru fyrst
og fremst óhóflegt vinnuálag.
„Rétt er að árétta að hér er
um að ræða tvo af stærstu
málaflokkum bæjarkerfisins
þ.e. félags- og fræðslusvið,
sem sannarlega standa fyrir
70-80% af heildar útgjöldum
bæjarins. Því miður var ekki
hlustað á okkar sjónarmið á
þeim tíma og þrátt fyrir að
þessi mál hafi komið til umræðu síðar þá hefur ekki verið gripið til nauðsynlegra
skipulagsbreytinga“, segir í
í bókuninni. – kristinn@bb.is

Menntaskólinn á Ísafirði.
endafjölda skólans.
Í frétt á bb.is í síðustu viku
var haft eftir Ólínu Þorvarðardóttur skólameistara Menntaskólans á Ísafirði að verið væri
að vinna eftir öllum leiðum að
opna augu ráðamanna fyrir því
að þær hugmyndir sem lýst
var í umræddu bréfi gengju
ekki. Var einnig sagt frá því
að Ólína hefði ásamt Birnu
Lárusdóttur formanni skóla-

Rúmlega 15% íbúða á Vestfjörðum

Lögreglan á Ísafirði fékk
tilkynningu um eld í húsi
einu á Flateyri um kl. 21 á
föstudagskvöld. Nærstöddum vegfaranda tókst
að slökkva eldinn áður en
slökkviliðið kom á vettvang. Eldsupptök má rekja
til potts sem gleymdist á
eldavélahellu. Engar
skemmdir urðu vegna elds
en nokkrar vegna reyks.
Fjögur umferðaróhöpp
urðu í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði í síðustu
viku. Engin slys urðu á
fólki og tjón varð ekki
mikið. Í einu tilvikanna
var um að ræða árekstur
þar sem tjónvaldur ók af
vettvangi. Ekið var utan í
dökkbláa Subaru Legacy
bifreið þar sem hún stóð
fyrir framan Hafnarhúsið
á Ísafirði. Lögreglan biður
hugsanleg vitni að hafa
samband.
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Eiga ekki kost á háhraða internettenginu
Alls eru 1.182 íbúar á Vestfjörðum án möguleika á háhraðatengingum í tölvusamskiptum. Þetta kemur fram í
svari Sturlu Böðvarssonar
samgönguráðherra á Alþingi
við fyrirspurn Björgvins Sigurðssonar alþingismanns (S).
Eru það því um 15% íbúa sem
eru án þessa möguleika í nútíma samskiptum fólks. Hlutfall landsmanna allra án möguleika á háhraðatengingu er
hins vegar mun lægra en á
Vestfjörðum. Alls eru 22.417
landsmenn án þessa möguleika eða um 7,7 % landsmanna.
Það er hinsvegar ekki eingöngu Síminn, að stærstum

3

hluta í eigu íslenska ríkisins,
sem er að tryggja þetta hlutfall
aðgangs að háhraðatengingu
á Vestfjörðum. Ef aðeins
kæmu til þeir möguleikar á
háhraðatengingum sem Síminn bíður upp á, væru 41,4 %
íbúa á Vestfjörðum án slíkra
tenginga.
Snerpa ehf. á Ísafirði tryggir
1.873 íbúum Vestfjarða möguleika á háhraðatengingum, að
hluta til í gegnum ljósleiðaranet Símans. Byggðarlögin sem
Snerpa tryggir þessi nútíma
fjarskipti í eru Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Hnífsdalur,
Súðavík, Hólmavík og Drangnes.
– hj@bb.is
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nefndar gengið á fund menntamálaráðherra vegna málsins.
Í svari sínu sagði menntamálaráðherra að ekki mætti
skilja bréfið til framhaldsskólanna þannig að verið væri að
setja þak á fjölda nemenda.
Þvert á móti bæri bréfið vott
um góða stjórnsýsluhætti. Einungis væri verið að minna
stjórnendur skólanna á það að
semja þyrfti um fjölda nem-

enda hverju sinni. Fjárlög
væru í gildi í landinu og þeim
yrði að fylgja. Engin stefnubreyting væri þar á ferðinni.
Þingmenn fögnuðu þessari
yfirlýsingu ráðherra m.a. Guðjón A. Kristjánsson (F) . Hann
furðaði sig á því hvers vegna
umrætt bréf hefði verið sent ef
það hefði alltaf verið ætlun
ráðuneytisins að leysa í heimabyggð öll mál sem upp kæmu.
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Freddie Kruger lætur til skarar skríða gegn dreifbýlingi.

Ástríkur og Steinríkur
vöktu lukku.

Vel fór á með Jack Sparrow kapteini og austurlenskum bardagamanni.

Fjölmargar furðuverur á grímuballi KFÍ

Fjölmargar furðuverur sáust á vappi í miðbæ Ísafjarðar á laugardagskvöld þegar
KFÍ hélt sitt árlega grímuball. Húsfyllir var í Krúsinni og þótti skemmtunin afar vel
heppnuð. Grímudansleiknum vex ásmegin með hverju árinu og er greinilegt að sífellt
meira er lagt undir til að gera búninga sem besta úr garði. Viðurkenningu fyrir bestu
búningana hlutu Jack Sparrow kapteinn, söguhetja kvikmyndarinnar um sjóræningja
Karíbahafsins, hrollvekjarinn Freddie Kruger og japönsk hefðardama, enda var varla
fyrir gleggstu menn að þekkja fólkið sem bún-ingunum klæddust. Fleiri myndir munu
birtast á svipmyndum á bb.is í vikunni.
– kristinn@bb.is

10.PM5

4

Japanska hefðarkonan
skemmti sér vel á ballinu.

12.4.2017, 09:34

MIÐVIK
UDAGUR 10. MARS 2004
MIÐVIKUDAGUR

5

Skólastjórar í grunnskólum Ísafjarðarbæjar

Vilja áfram kenna í 175 daga
höfum við byrjað kennslu
fimm dögum seinna en margir
aðrir skólar“, segir Skarphéðinn.
Fyrirkomulagið er ekki
þannig að sumarfrí kennara
lengist um fimm daga heldur
segir Skarphéðinn að kennarar
fái fimm fleiri undirbúningsdaga fyrir skólabyrjun að
hausti. Hann segist finna fyrir
almennri ánægju með núverandi fyrirkomulag hjá foreldrum, nemendum og starfsfólki
skólanna og því leggi skólastjórnendurnir til að því verði
haldið áfram næsta haust.
Hann telur sjónarmið skólastjórnendanna njóta skilnings
innan fræðslunefndar.
„Kjarasamningar þar sem
miðað er við 180 daga eru
túlkaðir sem rammi fyrir sveitarfélögin til að halda og launa-

Skarphéðinn Jónsson,
skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði, hefur fyrir hönd
skólastjórnenda í Ísafjarðarbæ, ritað fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar bréf þar sem
hann óskar eftir afstöðu
nefndarinnar til þess hvort
grunnskólarnir megi áfram
miða við 175 nemendadaga
á næsta ári eins og nú er.
Skarphéðinn segir að í
grunnskólalögum og aðalnámsskrá sé tilgreint að nemendur skuli að lágmarki fá
það sem er kallað 170 nemendadaga.
„Lengingin í kjarasamningum upp í 180 daga kom á
sínum tíma einkum til vegna
stóru sveitarfélaganna. Við
reyndum að fara milliveginn
síðasta haust og miða við
175 nemendadaga. Þannig

Grunnskólinn á Ísafirði.
nefnd sveitarfélaga mælir með
þeim dagafjölda, þrátt fyrir
ákvæði laga og aðalnámskrár.
Við viljum fá það á hreint
hvort við megum miða áfram
við 175 daga eða hvort við
eigum að fara upp í 180. Nú er
vinna hafin við gerð skóladagatals næsta árs og því

nauðsynlegt að fá úr því
skorið hversu marga nemendadaga á að miða við enda
viljum við starfa eftir lögum
og með samþykki fræðslunefndar hvað þetta varðar“,
sagði Skarphéðinn. Fræðslunefnd hefur ekki tekið afstöðu til erindisins.

Skólanefnd Menntaskólans á Ísafirði

Lýsir yfir áhyggjum af boðuðu þaki á fjölda nemenda
ur ekki,“ segir Ólína, en hún
og formaður skólanefndar,
Birna Lárusdóttir, hafa gengið
á fund menntamálaráðherra
vegna málsins.
Nemendum við MÍ hefur
fjölgað jafnt og þétt undanfarin
ár. Síðustu tvö árin hefur fjölgunin verði um 20%. Ólína Þorvarðardóttir tók við sem skólameistari um haustið 2001 og
segir að þá hafi verið gert ráð
fyrir 227 nemendaígildum við
skólann. Eitt nemandaígildi
jafngildir einum nema sem
sækir 17,5 einingar á önn. Eftir
að nemendatalan tók að fara
upp fyrir áætlaðan fjölda í
skólasamningi hefur ráðuneytið gert upp við skólann vegna
nemendafjöldans eftir á. Nú
hefur það hinsvegar gerst að
skólanum er sett ákveðið hámark og honum tilkynnt að
ekki fáist uppgert vegna nemenda sem fara umfram það.
„Við höfum alltaf fengið
rauntölurnar gerðar upp eftir á
en þetta er í fyrsta skipti sem

Í fylgiskjali við skólasamning menntamálaráðuneytisins
og Menntaskólans á Ísafirði
kemur fram að nemendaígildi
á yfirstandandi ári skuli ekki
verða fleiri en 280. Skólanefnd
Menntaskólans fjallaði um
málið á síðasta fundi sínum
og færði til bókar áhyggjur af
málinu. Ólína Þorvarðardóttir,
skólameistari MÍ, segir að í
dag stundi 380 nemendur nám
við skólann sem jafngildi 310
nemendaígildum. Í skólanum
séu því 30 nemendaígildi umfram það sem ráðuneytið
hyggst heimila. Til samanburðar má nefna að innritaðir
nýnemar sem komu beint upp
úr grunnskóla s.l. haust voru
80 og gera má ráð fyrir svipuðum fjölda næsta haust.
„Við höfum áhyggjur af því
ef til stendur að setja þak á
nemendafjölda skólans, nú
þegar aðsóknin er komin í gott
horf. Það er unnið eftir öllum
leiðum að því opna augu ráðamanna fyrir því að þetta geng-

ráðuneytið sér sérstaka ástæðu
til að setja skorður við nemendafjölda fyrirfram“, segir
Ólína. „Nemendaaukningin
hjá okkur merkir það að nemendur á Vestfjörðum eru farnir
að sækja sinn eigin skóla og
það er hagkvæmt fyrir alla,
ekki síst ríkið. Því hefur fylgt
ærinn tilkostnaður þegar nemendur eru að fara á milli landshluta og jafnvel heilu fjölskyldurnar hafa flutt með
þeim.“
Á síðasta fundi skólanefndar var tekið fyrir nemendauppgjör vegna ársins 2003.
Menntamálaráðuneytið hefur
gert upp við skólann vegna
ársins 2003 og fékk skólinn
13 milljóna króna aukafjárveitinga vegna fjölgunar nemenda. Þar með er rekstur skólans á síðasta ári í jafnvægi.
Ólína segir að það ætti að vera
akkur stjórnvalda ekki síður
en skólans sjálfs að skólasamningur og fjárveitingar til
skólans endurspegli raunveru-

Fjarnámshópur í hjúkrunarfræði

Fer af stað á Ísafirði í haust
Haustið 1998 hófu 10 nemendur fjarnám í greininni. Með
þeirri kennslu hófst fjarnám
frá Háskólanum á Akureyri,
sem síðan hefur vaxið meira
en nokkurn gat grunað. Aðeins
er tekinn inn einn hópur fjarnema á hverju ári og bíða staðir
í röðum eftir að komast að.
Þannig var hörð samkeppni
um hvar fjarnámshópur yrði

Fjarnám í hjúkrunarfræði á
Ísafirði fer af stað næsta haust
að því fram kemur á heimasíðu
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. Nægilegar margar umsóknir, sem uppfylltu inntökuskilyrðin, bárust Háskólanum
á Akureyri til að af því geti
orðið. Þetta er annar hópur
fjarnema í hjúkrunarfræði sem
hefur nám á Ísafirði.
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settur af stað næsta haust.
„Inntaka nemendanna undirstrikar það að fjarnám er ekki
bóla, sem springur fljótlega,
heldur er fjarnámið búið að
festa sig í sessi. Inntaka nemendanna núna markar því viss
tímamót“, segir á heimasíðu
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða.
– kristinn@bb.is

legan nemendafjölda. Þannig
verði skólanum kleyft að halda
sig innan fjárhagsrammans frá
upphafi.
Eins og fyrr segir hefur
skólanefnd Menntaskólans
lýst yfir þungum áhyggjum af
þessu í bókun sem samþykkt
var á síðasta fundi. Þar segir
ennfremur: „Menntaskólinn á
Ísafirði er eini framhaldsskólinn á Vestfjörðum, en í fjórðungnum búa um 500 manns á
framhaldsskólaaldri. Er því
ljóst að skólinn þyrfti fremur
að fá rýmkaðar heimildir til
þess að taka við nemendum
frá því sem nú er. Því hvetur
skólanefnd Menntaskólans á
Ísafirði eindregið til þess skólinn verði studdur til þess að
koma til móts við menntunarþarfir hér í Vestfirðingafjórðungi“.
– kristinn@bb.is

Íþróttahúsið á Torfnesi.

Íþróttafélagið Ívar á Ísafirði

Stórmót í boccia á sunnudag
Íþróttafélagið Ívar á Ísafirði, sem er íþróttafélag
fatlaðra, er að undirbúa
stórmót í boccia sem haldið
verður í íþróttahúsinu á
Torfnesi á sunnudag. Á
mótinu geta fyrirtæki,
vinahópar eða fjölskyldur
sent lið til keppni. Eina
skilyrðið fyrir þátttöku er
að tveir séu saman í liði.
Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að komist starfsmenn fyrirtækis ekki til
keppninnar þá geti félagið
útvegað keppendur fyrir
einstök fyrirtæki.
Veitt verða mörg vegleg
verðlaun í mótinu. Hæst
ber að sjálfsögðu bikar
sem veittur verður því liði
sem sigrar í keppninni.
Einnig verða veitt ýmis
aukaverðlaun. Þar má
nefna verðlaun fyrir bestu
liðsheild, bestu hittni, besta
búning og besta stuðningsliðið.
Í fyrra var það einbeitt
lið Hraðfrystihússins Gunnvarar hf. sem sigraði
í keppninni og verður

spennandi að sjá hvort að
þeir hafa haldið styrk sínum og nái að verja titilinn.
Rúsínan í pylsuendanum
er að sjálfsögðu sú staðreynd að með þátttöku í
mótinu styrkir fólk og fyrirtæki starfsemi Íþróttafélagsins Ívars sem í lok
mars mun senda glæsilega
sveit til Reykjavíkur til
keppni á Íslandsmóti í
boccia, sundi og borðtennis. Þátttökugjald í mótinu
er fimm þúsund krónur en
auðvitað er frjálst að
styrkja félagið um hærri
upphæðir þyki mönnum
það við eiga. Þeir sem
vildu kynna sér bocciaíþróttina betur eða æfa
liðið fyrir mótið eru
velkomnir á bocciaæfingar
sem haldnar eru í íþróttahúsinu á Torfnesi á miðvikudögum og föstudögum
kl.17:20. Það er skrifstofa
HSV sem tekur við skráningum í mótið til fimmtudagsins 11.mars í síma
456-5434 eða í faxi 8887292.
– hj@bb.is

Ráðning gjaldkera hjá Ísafjarðarbæ

Margt fór úrskeiðis
Svo virðist sem margt hafi
farið úrskeiðis við auglýsingu og ráðningu í starf gjaldkera hjá Ísafjaðarbæ fyrir
skömmu. Í upphafi voru fyrrverandi gjaldkera ekki kynntar fyrirhugaðar breytingar á
starfinu. Ekki virtist vera á
hreinu í hverju hið nýja starf
átti að felast þegar auglýsing
um starfið birtist. Fjórir embættismenn bæjarins fóru
yfir umsóknir en það kom
ekki í veg fyrir að til starfans

12.4.2017, 09:34

var ráðinn maður sem að eigin
sögn hafði aldrei unnið á skrifstofu.
Mikil umræða varð í kringum ráðningu gjaldkera hjá Ísafjarðarbæ fyrir nokkrum vikum. Sá sem metinn var hæfastur til starfans var ráðinn. Í
kjölfar frétta bb.is þar sem
upplýstist að hann hefði aldrei
unnið á skrifstofu hittu forsvarsmenn Ísafjarðarbæjar
hinn nýráðna gjaldkera á
Reykjavíkurflugvelli. Hinn

nýráðni gjaldkeri var þá á
leið vestur til þess að taka
við hinu nýja starfi. Að loknum fundi þessara aðila dró
maðurinn umsókn sína til
baka. Í kjölfarið tilkynnti
Halldór Halldórsson bæjarstjóri að rannsókn yrði viðhöfð á öllu ráðningarferlinu.
Sú rannsókn hefur staðið
undanfarnar vikur. Halldór
lagði síðan fram bréf um
málið á fundi bæjarráðs í
síðustu viku
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Vestfirðingur

Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar og starfandi formaður bæjarráðs skrifar

vikunnar Makalaus málflutningur
Skemmtilegast að
vera með
fólki með
góðan
húmor

Nafn: Soffía Vagnsdóttir.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Manga Ella búð í Bolungarvík 5. nóvember 1958.
Atvinna: Nú er smá stund á milli stríða, en í augnablikinu leikstýri ég í grunnskólanum, sit í bæjarstjórn
Bolungarvíkur og vinn að nýsköpunarverkefni.
Fjölskylda: Mín hamingja er Roland, eiginmaður
minn, synir mínir Gestur Kolbeinn (24), Paul Lukas
(13), Vagn Margeir (11), Hermann Andri (7) og einkadóttir mín yndisleg, Birna Hjaltalín (20), og svo auðvitað mamma mín og stórfjölskyldan.
Helstu áhugamál: Að vera í samneyti við fólk sem
ég get lært af, að gera mósaík og framtíð Vestfjarða.
Bifreið: Toyota eitthvað.....
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Alveg sama, bara
ef hann flytur mig á milli staða án þess að bila.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Listakona eða hárgreiðslukona.
Uppáhalds matur? Hollenskur stampot (kartöflustappa með steiktum svínabitum og púrrulauk) og
reykt pylsa með og svo vel gerður plokkfiskur með
rúgbrauði.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Hollenskt
slátur.
Uppáhalds drykkur? Vatn.
Uppáhalds tónlist? Úff – þessi er erfið! Sennilega
bara tónstiginn eins og hann leggur sig ef nótunum er
fallega/óvænt raðað saman! Á annars uppáhald í öllum stíltegundum tónlistar.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Þetta er ekki
mín deild! Jú, jú, ég held auðvitað með UMFB sem er
lið strákanna minna sem eru miklir íþróttamenn og
Ólafur Stefánsson handknattleiksmaður finnst mér
mjög áhugaverður íþróttamaður.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Af fingrum fram með
Jóni Ólafssyni, Mósaík og fréttirnar.
Uppáhalds vefsíðan? Eiginlega engin, en þær sem
ég fer oftast inn á eru bb.is og khi.is og ýmsar síður
sem ég forvitnast inn á, allt eftir því hvað ég er að
gera þá og þá stundina.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Betty Blue og
A Beautiful Mind.
Fallegasti staður hérlendis? Hesteyri í Jökulfjörðum.
Fallegasti staður erlendis? Við Garda vatnið.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Já, en með tímanum hef ég
náð að stjórna stjórnlausum hugsunum í því sambandi.
Uppáhalds heimilistækið? Rykhanskinn frá „Clean
Tren(d)t.“
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
vera með fólki sem hefur góðan húmor, t.d. Gunnu
Gumma Hafsa og Eddu Björgvins.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Leti, vegna þess að hún tefur framvindu mál og svo
þegar ég verð þreytt á sjálfri mér því þá hlýt ég að
þreyta aðra.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Hangi í kjallaranum heima með Roland og strákunum mínum
með eitthvað gott í skál, - ég prjónandi og þeir horfa
á sjónvarpið.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já, einn leyndan. Hann er stór og ég segi ekki
frá honum en annar sem ég get sagt frá er að mig
langar mjög mikið til að gera nýja plötu með systkinum mínum.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Að vera óvænt flettari fyrir hollenskan jazzpíanóleikara í snobb-boði í ameríska sendiráðinu. Nóturnar
voru eins og flugnaskítur á blaðinu og þegar ég
reyndi að fletta eftir einhverjum hauskinkum frá honum sló hann síðunum jafnóðum til baka af því ég fletti
alltaf á vitlaustum stað! Þá hefði ég vilja vera með
hauspoka!
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Halda íbúaþing og fá íbúana til að vinna
með mér að framtíðarsýn Bolungarvíkur.
Lífsmottó? Að treysta Guði fyrir mér og muna að ég
fæddist ekki bara fyrir mig heldur fyrir allt mannkynið.
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Undanfarið hefur margt verið rætt og ritað um útboð Ísafjarðarbæjar á akstri fatlaðra.
Má á málflutningnum skilja
að endemis vandræðagangur,
pólitískar aflraunir og slök
stjórnsýsla hafi tafið svo fyrir
ákvarðanatöku að engu tali
taki. Sem starfandi formaður
bæjarráðs í þessu tiltekna máli
vil ég gera örstutta grein fyrir
gangi þess og lyktum en málið
var afgreitt af bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á fimmtudagskvöld í síðustu viku, mánuði
eftir að tilboð voru formlega
opnuð. Hafði það þá fengið
eðlilega umfjöllun félagsmálanefndar, bæjarráðs og loks
bæjarstjórnar. Í opinberri
stjórnsýslu telst þetta ekki
langur tími. Skemmst er frá
því að segja að á fundi sínum
á fimmtudagskvöld samþykkti
bæjarstjórn samhljóða þá tillögu meirihlutans að ganga til
viðræðna við Stjörnubíla ehf.
sem áttu lægsta tilboð í verkið.
Ekki ætla ég að rekja allan
feril þessa máls en upphafið
er að finna í ákvörðun félagsmálanefndar á síðasta ári um
að segja upp samningi við núverandi verktaka, Ferðaþjónustu Margrétar og Guðna
ehf.(FMG), með það fyrir augum að bjóða verkið út. Markmiðið var að kanna til hlítar
hvort mögulegt væri að lækka
kostnaðinn við verkið. Samningurinn rann út nú um mánaðamótin en FMG hefur fallist
á að sinna akstrinum þar til
nýir aðilar taka við. Þess ber
að geta að allt frá árinu 1994

Birna Lárusdóttir.
hefur FMG sinnt verkinu (aðfinnslulaust) og staðfestir
framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra
að almenn ánægja hafi jafnan
ríkt með þjónustuna meðal
notenda hennar.
Þegar tilboð voru opnuð
þann 4. febrúar síðastliðinn
kom í ljós að Stjörnubílar ehf.
ásamt FMG áttu tvö lægstu
tilboðin í verkið. Munaði um
tíu af hundraði á tilboðunum.
Venjan í stjórnsýslu bæjarins
er sú að viðkomandi fagnefndir fjalli um útboðsmál af þessu
tagi og geri tillögur til bæjarráðs og bæjarstjórnar. Í þessu
tilfelli heyrir málið undir félagsmálanefnd sem komst einróma að þeirri niðurstöðu að
taka bæri tilboði FMG þrátt
fyrir að það væri ekki lægsta
tilboðið. Setti nefndin fram
ýmis fagleg rök máli sínu til
stuðnings og hafa þau áður
birst í fréttum BB. Ég vek sérstaka athygli á því að nefndin
afgreiddi málið einróma; jafnt

Blaðamaður!
Óskum eftir að ráða blaðamann til starfa.
Viðkomandi þarf að hafa góð tök á íslensku
máli, geta unnið sjálfstætt og undir álagi og
hafa staðgóða þekkingu á Vestfjörðum.
Um framtíðarstarf er að ræða. Viðkomandi
þarf að gefa hafið störf eigi síðar en í maí.
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurjón í
síma 456 4560. Einnig er hægt að senda
umsóknir á netfangið bb@bb.is

fulltrúar meirihluta sem minnihluta. Í fréttaflutningi fjölmiðla af framvindu þessa máls
hefur mátt lesa milli línanna
að Guðni Geir Jóhannesson,
sem er annar eigenda FMG og
jafnframt formaður bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar, hafi þrýst á
um það innan bæjarkerfisins
að tilboði hans yrði tekið. Slíkur málflutningur er makalaus
og dæmir sig sjálfur.
Fundargerð félagsmálanefndar, með tillögu þess efnis
að taka bæri tilboði FMG, var
lögð fyrir bæjarráð 23. febrúar.
Undirrituð lagði til í upphafi
fundar að málinu yrði frestað
til næsta fundar því ekki lágu
nægjanlegar upplýsingar og
undirgögn fyrir í málinu til að
bæjarráð gæti tekið afstöðu.
Það er á ábyrgð formanns bæjarráðs að nægjanlegar upplýsingar liggi fyrir hverju sinni.
Svo var ekki í þessu tilfelli og
óskaði því bæjarráð eftir frekari gögnum um málið fyrir
næsta fund. Sú staðreynd að
fresta þurfti málinu um viku í
bæjarráði breytti engu um afgreiðsluhraða þess því málið
hefði, eftir sem áður, ekki verið endanlega afgreitt fyrr en á
bæjarstjórnarfundinum í síðustu viku. Allt tal um seinvirka
stjórnsýslu í þessu máli er því
úr lausu lofti gripið og einungis til þess fallið að þyrla
upp moldviðri og skapa tortryggni. Það sama má segja
um fréttaflutning BB af því
sem fram á að hafa farið á
fundi bæjarráðs 23. febrúar. Í
frétt sem birtist 25. febrúar s.l.
hefur BB eftir heimildum að
það hefði verið ,,vilji meirihluta bæjarráðs að afgreiða tillögu félagsmálanefndar þrátt
fyrir að bæjarráð hefði ekki
nein gögn undir höndum um
málið önnur en fundargerð félagsmálanefndar.“ Hér er beinlínis rangt farið með það hver
umræðan var inni í bæjarráð-

inu og vísa ég í upphaf þessarar
málsgreinar í því sambandi.
Ég lít á það sem alvarlegan
trúnaðarbrest ef fréttir af umræðum af lokuðum fundum
bæjarráðs, um mál sem kunna
að vera erfið viðfangs, leka út
til fjölmiðla. Einnig þykir mér
slæmt að láta skrökva upp á
mig skoðunum eða afstöðu í
tilteknum málum.
Málið var tekið fyrir að nýju
í bæjarráði á mánudag í síðustu
viku og þá lá fyrir að FMG
hafði dregið tilboð sitt til baka.
Bæjarráð vísaði þá málinu á
ný til félagsmálanefndar með
ósk um að tilboðin yrðu framlengd því ella yrðu þau runnin
úr gildi þegar kæmi að afgreiðslu bæjarstjórnar á málinu.
Ekki er óalgengt að slíkra
framlenginga sé óskað. Félagsmálanefnd ítrekaði fyrri
afstöðu sína og fór þess á leit
við tilboðsgjafa að þeir framlengdu tilboð sín. Þeirri beiðni
hafnaði FMG. Í framhaldi af
því var því eðlilegast að leggja
til við bæjarstjórn að ganga til
viðræðna við Stjörnubíla ehf.
og var það samþykkt.
Það á að vera markmið allra
sveitarfélaga að afgreiða mál
með þeim hætti að hagsmunir
íbúanna séu sem best tryggðir.
Nauðsynlegt er að vanda vel
til verka í smáum jafnt sem
stórum málum. Ísafjarðarbær
hefur þetta að leiðarljósi og í
þessu tiltekna máli fullyrði ég
að vilji allra þeirra sem þar
komu að var sá að vanda sem
best stjórnsýslulega meðferð
málsins, einmitt vegna þeirra
hagsmunatengsla sem óneitanlega fylgja því þegar lýðræðislega kjörnir fulltrúar láta að
sér kveða á fleiri sviðum í samfélaginu.
– Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar og starfandi
formaður bæjarráðs í ofangreindu máli.

HV umboðsverslun á Ísafirði

Opnar söluumArnar G. Hinriksson hdl. boð fyrir Heklu
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu

12.4.2017, 09:34

HV umboðsverslun á Ísafirði mun opna söluumboð fyrir bíla frá Heklu hf. og hefur
þegar verið hafist handa við
breytingar á húsnæði fyrirtækisins við Suðurgötu. Nákvæmar dagsetningar hafa ekki verið
lagðar niður en stefnt er að
opnun í kringum páska. Jón
Trausti Ólafsson, upplýsingafulltrúi Heklu, segir fyrirtækið
binda miklar vonir við að
koma aftur til Vestfjarða.
„Við áttum stóran viðskiptavinahóp á svæðinu og höfum
selt þangað mikið af bílum í
gegnum tíðina. Nú um nokkurt

skeið höfuð við verið söluumboðslausir þó bílaverkstæði
Sigurðar og Stefáns hafi séð
um þjónustu.“ Jón Trausti segir Heklu geta boðið margskonar bíla sem henti fólki sem
vilji ferðast. Helstu bílategundirnar sem Hekla flytur inn
eru Mitsubishi, Volkswagen
og Skoda.
Umboð fyrir bíla frá Heklu
á Ísafirði var áður hjá Bílagarði
við Grænagarð. Hingað til hefur HV umboðsverslun starfrækt heildsölu. Bílaumboðið
verður viðbót við starfsemina.
– kristinn@bb.is
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Stjórnsýsluúttekt á launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana

Meðallaun í efri kantinum hjá Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ
Ríkisendurskoðun birti á
dögunum stjórnsýsluúttekt á
launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana á
árunum 2000-2002. Í skýrslunni er leitað skýringa á umtalsverðri hækkun launakostnaðar nokkurra heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni en
launakostnaður hækkaði um
30,2% á þessum árum þrátt
fyrir að fjármálaráðuneytið
hefði metið að hækkanirnar
yrðu einungis 18-21%. Í
skýrslunni kemur einnig fram
að laun á hvert stöðugildi
læknis á áðurnefndum stofnunum hafi á tímabilinu hækkað um 27% að jafnaði. Á árinu
2002 voru meðallaun lækna á
þessum stofnunum um 12
milljónir króna. Hæstu launin
voru um 20 milljónir.
Þær stofnanir sem rætt er
um í skýrslunni eru Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi, Heilbrigðisstofnun Þingeyinga,
Heilbrigðisstofnun Austurlands, Heilbrigðisstofnunin
Vestmannaeyjum, Heilbrigðisstofnunin á Suðurnesjum og
Heilbrigðisstofnunin á Selfossi.

Laun á ársverk hjúkrunarfræðinga hækkaði að jafnaði
um 18,5% á tímabilinu. Meðallaun hjúkrunarfræðinga á
hvert ársverk voru rúmar 4,5
milljónir króna árið 2002.
Laun á hvert ársverk sjúkraliða
á þessum stofnunum hækkaði
um 25% á tímabilinu og voru
meðallaun sjúkraliða á hvert
ársverk rúmar 2,7 milljónir
króna árið 2002.
Laun á hvert ársverk tækniog endurhæfingarfólks hækkaði á tímabillinu um 11% og
var tæpar 3,8 milljónir króna
á árinu 2002. Laun á hvert
ársverk starfsfólks í rekstri og
umsýslu hækkaði um 25% og
voru meðallaun í þessum störfum tæpar 2,3 milljónir króna
árið 2002. Eins og áður sagði
hafði hækkun heildarlaun
þessara stofnana orðið um
30,2% á tímabilinu þrátt fyrir
að fjármálaráðuneytið hefði
spáð að hún yrði 18-21% eftir
samsetningu starfa.
Óskað var eftir samsvarandi
upplýsingum frá Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar. Í svari
sem barst frá stofnuninni kom
fram að þar eru launagreiðslur

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.
ekki kostnaðargreindar eftir 22,1% eða í takt við það sem
störfum heldur einstökum spáð hafði verið.
Ársverkum fjölgaði á flestdeildum. Heildarlaun sem
stofnunin greiddi árið 2000 um þeim stofnunum sem í
voru 361,7 milljónir króna og úttektinni voru. Mest fjölgaði
árið 2002 voru launin 441,8 ársverkum um 20 á Suðurnesjmilljónir króna. Hækkun milli um en stóð í stað í Vestmannaþessara ára nemur því um eyjum. Sömu sögu er að segja

frá Ísafirði. Þar voru ársverkin
tæp 110 bæði árin.
Þegar litið er á meðallaun
ársverka hjá þessum stofnunum að Ísafirði meðtöldum
kemur í ljós að árið 2000 voru
meðallaunin hæst á Ísafirði
eða tæpar 3,3 milljónir á hvert

ársverk. Á árinu 2002 hafði
heilbrigðisstarfsfólk í Vestmannaeyjum skotist fram fyrir
starfsfólk á Ísafirði.Í Eyjum
voru meðallaunin tæpar 4,2
milljónir króna en á Ísafirði
voru þau rétt rúmar 4 milljónir
króna.
– hj@bb.is

Forstöðumaður Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar

Segir upp eftir fjögurra ára starf
Ingibjörg María Guðmundsdóttir, forstöðumaður Skólaog fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar hefur sagt starfi
sínu lausu. Hún sagðist í samtali við blaðið hafa tekið
ákvörðun um uppsögnina að
vandlega íhuguðu máli og að
enginn ágreiningur milli sín
og yfirmanna sé valdandi
ákvörðuninni. Hún segir jafnframt ekki hafa ákveðið hvað
hún taki sér fyrir hendur.
Frétt bb.is af uppsögn Ingibjargar Maríu Guðmundsdóttur forstöðumanni skóla og fjölskylduskrifstofu vakti mikla
athygli en hefur Ingibjörg hefur staðið í eldlínu erfiðra mála
að undanförnu. Skemmst er
að minnast Bakkaskjólsmálsins þar sem starfsmenn sögðu
upp störfum og fyrir stuttu var

Ingibjörg María Guðmundsdóttir.
mál í gangi sem tengist ferðaþjónustu fatlaðra. Óneitanlega
leiðir fólk hugann að því hvort
tengsl séu milli þessara mála
og uppsagnar Ingibjargar. Hún
segir svo ekki vera.
„Þetta er mjög viðamikið

starf og því fylgir mikið álag.
Ég er nú búin að vera í því í
fjögur ár. Þegar ég tók við því
ákvað ég að gefa mér þrjú til
fimm ár til þess að meta hvort
að starf sem þetta ætti við mig
og hvort það álag sem því fylgir væri það sem ég vildi búa
við. Undanfarna mánuði hef
ég því verið að skoða þessi
mál og niðurstaðan er þessi.
Ég hef unnið að ýmsum góðum verkum í þessu starfi.
Mörg eru eftir sem ég hefði
viljað hafa tíma til þess að
vinna að. Að mínu mati er nú
hinsvegar tímabært að einhver
annar taki við. Ég er ekki að
hætta vegna ósættis við mína
samstarfsmenn eða yfirmenn
heldur eingöngu vegna þess
að ég kýs að breyta til á þessum
tímapunkti. Ég á eftir að sakna

Séra Skúli sækir um Nesprestakall
Séra Skúli Sigurður Ólafsson er einn fimmtán umsækjenda um embætti prests
í Nesprestakalli í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra.
Starfið verður veitt frá 1. maí

10.PM5

2004. Skúli hefur undanfarin
ár verið prestur Íslendinga í
Svíþjóð. Hann hefur verið í
leyfi frá því starfi frá 1.október.
– hj@bb.is
Skúli Sigurður Ólafsson.
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þessa góða samstarfshóps sem
ég hef í kringum mig hér á
Skóla- og fjölskylduskrifstofu,
í fagnefndum og við stjórn
stofnana.“
En hvað segir Ingibjörg
María um þær umræður að
þetta starf sé of viðamikið.
„Jú, það er rétt, þetta er mjög
viðamikið starf. Í fjárhagsáætluninni fyrir yfirstandandi ár

er gert ráð fyrir ráðningu skólafulltrúa sem ég tel til mikilla
bóta. Það starf mun létta mjög
álaginu í þessu embætti. Álagið hefur verið mjög mikið.
Bæði á mig og einnig hafa
einstök mál haft töluverð áhrif
á fjölskylduna sem er auðvitað
ekki af hinu góða.“
Um hvað hún ætli að taka
sér fyrir hendur í framtíðinni

segir Ingibjörg María: „Það er
ekkert ákveðið í því efni. Ég
hef ekki hugmynd um það
hvað ég tek mér fyrir hendur.
Uppsagnarfresturinn er sex
mánuðir þannig að það er
nægur tími til stefnu. Eitt get
ég þó sagt að hugurinn stefnir
ekki héðan af svæðinu.“ sagði
Ingibjörg María.
– hj@bb.is

Karlmaður á þrítugsaldri fyrir Héraðsdómi Vestfjarða

Dæmdur fyrir brot
gegn valdstjórninni
Karlmaður á þrítugsaldri
var á föstudag dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða fyrir brot
gegn valdstjórninni og skal
greiða 40 þúsund krónur í
sekt innan fjögurra daga frá
birtingu dómsins ellegar sæta
fangelsi í fimm daga. Ákærði
greiðir auk þess sakarkostnað.
Ákærði játaði sök en hon-

12.4.2017, 09:34

um var gefið að hafa hindrað
lögregluþjón í störfum sínum
fyrir utan skemmtistaðinn
Sjallann á Ísafirði, aðfararnótt
laugardagsins 5. október 2002.
Lögregluþjóninn hafði tekið
þriðja mann tökum sem ákærði
er sagður hafa togað frá lögregluþjóninum við annan
mann.
Ákærði hefur ekki sætt refs-

ingum og var litið til þess
við ákvörðun refsingar. Til
þyngingar var talið að hann
framdi brotið í sameiningu
með öðrum manni. Valdbeiting ákærða var hins vegar
ekki talin harkaleg.
Dóminn kvað upp Erlingur Sigtryggsson, dómstjóri
Héraðsdóms Vestfjarða.
– kristinn@bb.is
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Fyrstu Íslendingarnir í Birk
beiner og Keskinanda göngun
Á hverju ári ferðast þúsundir
manna á milli landa og heimsálfa til að taka þátt í almenningsmótum í skíðagöngu.
Flestir setja stefnuna á þau
mót sem teljast til Worldloppet
mótaraðarinnar, en innan
hennar eru 14 mót í jafn mörgum löndum. Einungis stærstu
og fjölmennustu skíðagöngur
hvers lands eiga möguleika á
að komast inn í Worldloppet
og þar má finna ýmis mót sem
margir hér heima þekkja, eins
og t.d. Vasagönguna í Svíþjóð
og Birkibeinagönguna í Noregi. En Worldloppet teygir
anga sína víðar. Þann 12. febrúar flugum við þrír félagarnir,
Einar Yngvason, Heimir
Hansson og Gunnar Sigurðsson vestur um haf til að taka
þátt í tveimur göngum í þessari
mótaröð, Keskinada Loppet í
Kanada og American Birkebeiner í Bandaríkjunum.
Raunar voru aðeins tveir okkar, Einar og Heimir, að fara til
að keppa, en Gunnar kom með
sem hirðljósmyndari, fararstjóri og allsherjar aðstoðarmaður.
Fyrsta stoppistöð var Minneapolis í Bandaríkjunum þar
sem okkur var hleypt í land
eftir ítarlegar yfirheyrslur tortryggins öryggisvarðar. Var
það mál manna að ríkulegur
skeggvöxtur fararstjórans
hefði valdið nokkru um þessar
óblíðu móttökur og var ákveðið að senda manninn í snyrtingu við fyrsta tækifæri.
Strax næsta dag eftir héldum
við förinni áfram til Ottawa í
Kanada, með viðkomu í Toronto. Mörgum þykir heldur
ógnvænleg tilhugsun að ferðast fljúgandi föstudaginn 13.
en allt gekk þetta eins og í
sögu, allt þar til kom að því að
fá farangurinn okkar í Ottawa.
Töskurnar skiluðu sér smám
saman, en svo leið og beið og
engin komu skíðin. Það vorum
reyndar bara við keppendurnir
sem ekki fengum skíðin okkar,
en fararstjórinn fékk sín undir
eins, enda hafði hann sett þau
á rangt færiband á flugvellinum í Toronto. Við sem fylgdum öllum leiðbeiningum máttum bíða eftir næstu vél frá
Toronto áður en við fengum
búnaðinn í hendurnar, en sem
betur fer er mikil umferð á
milli þessara tveggja borga og
biðin því ekki óbærilega löng.
Frá flugvellinum í Ottawa
er örstuttur akstur yfir til bæjarins Hull í Quebec fylki, en
þar fer Keskinada gangan
fram. Það var svalt í veðri þegar við komum á staðinn, frostið
um 15 gráður og átti svosem
eftir að herðast á næstu dögum.
Út um hótelgluggann sáum við
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yfir svæði þar sem hin árlega
vetrarhátíð Winterlude fór
fram. Þar höfðu verið útbúin
risastór snjóhús, skautasvell,
leiktæki úr snjó og ís o.fl. til
að gleðja gesti. Við byrjuðum
Kanadadvöl okkar á því að
skoða þetta hátíðarsvæði og
röltum svo yfir í Jacques Cartier garðinn, sem er þar alveg
fast við. Þar fór fram fyrsti
hluti Keskinada helgarinnar,
Atomic sprettgangan, sem
endaði með því að Stanislav
Rezac frá Tékklandi sigraði í
karlaflokki og hetja heimamanna, Beckie Scott (sem líklega endar með því að verða
Ólympíumeistari ef allar kærur vegna lyfjamála frá síðustu
leikum fara eins og nú stefnir
í) sigraði í kvennaflokki. Síðan
fórum við aftur heim á hótel
þar sem okkar biðu íþróttadrykkir og kynstrin öll af pasta,
enda eins gott að vera vel birgir
af kolvetnum fyrir átökin
framundan.

Enn harðnar frostið
Keskinada gangan er önnur
tveggja móta í Worldloppet þar
sem aðalvegalengdin er gengin tvo daga. Á laugardeginum
var keppni með hefðbundinni
aðferð á dagskránni og þá áttum við frí, því við höfðum
skráð okkur til leiks í skautinu.
Við notuðum daginn til að taka
strætó upp í Gatineau Park, en
öll keppnisbrautin er innan
marka þessa gríðarstóra garðs.
Miðstöð mótsins var í skólabyggingu á svæðinu, rétt við
rás- og endamarkið. Þar sóttum við mótsgögn, skoðuðum
kynningar hinna ýmsu íþróttavöruframleiðenda og verslana,
og fylgdumst með nokkrum
þátttakendum koma í mark úr
hefðbundnu göngunni. Þetta
dugði til að maður fengi
keppnisfiðringinn í skrokkinn,
en það var satt að segja ekki
sérlega góð tilfinning að eiga
yfir höfði sér langa göngu
daginn eftir. Það var skítakuldi
og stöðugt herti á frostinu.
Að afloknum erindum okkar
í Gatineau Park hélt kolvetnahleðslan áfram af miklum
krafti, en einnig þurfti að undirbúa skíðin. Hótelið bauð upp
á ágætis aðstöðu til að sinna
slíku en við tókum þá ákvörðun að eyða ekki tíma og orku í
þá vinnu heldur láta bræða
rennslisáburð undir skíðin
okkar í einni af sportvöruverslunum bæjarins. Slík þjónusta
er oft veitt í tengslum við
svona mót og það átti eftir að
koma í ljós að drengirnir í
Pecco’s Sport vissu nákvæmlega hvað þeir voru að gera.
Það leið að kvöldi og enn

var pastaréttum og kolvetnadrykkjum þjösnað niður meltingarveginn. Veðurspáin gerði
ráð fyrir enn harðnandi frosti
og rétt áður en við gengum til
náða fengum við þær fréttir að
ákveðið hefði verið að seinka
starti um eina klukkustund, til
kl. 10 um morguninn, í þeirri
von að kvikasilfrið næði að
klifra eitthvað upp súluna fyrir
þann tíma.

Bæði númerin og
gallarnir frusu
Á keppnisdaginn vöknuðum við snemma í morgunmat
og fórum svo að gera okkur
klára. Tveir innanundirgallar,
tvennir hanskar, lambhúsetta
og húfa, kuldakrem á nef og
fingur - nú átti að klæða af sér
kuldann. Við fórum út á strætisvagnastöð handan götunnar
og eftir drykklanga stund kom
vagninn sem flutti okkur upp í
Gatineau Park. Við komum
okkur fyrir á meðal annarra
stórlaxa í fyrsta ráshópi, sem
við höfðum einhverra hluta
vegna verið settir í. Það voru
rétt tæplega 500 manns mættir
til að ganga alla leiðina, álíka
fjöldi og hafði farið hefðbundnu gönguna daginn áður.
Ekki hafði mótshöldurum orðið að ósk sinni um að frostinu
linnti og líklega stóð mælirinn
í u.þ.b. -25°C þegar rásmerkið
var gefið. Þessi kuldi fór víst
yfir alþjóðleg mörk um aðstæður þegar keppt er í 50 km
göngu og því þurfti að stytta
keppnina niður í 42,5 km.
Ekki höfðum við félagarnir

neitt við það að athuga enda
reyndist þetta einhver mesta
þrekraun á okkar skíðaferli.
Við höfðum rýnt í brautarkort
og langsnið, en samt sem áður
vorum við eiginlega alveg
óviðbúnir því sem mætti okkur, sérstaklega fyrstu 16 km
eða svo. Brekkurnar voru ógnar langar, sumar virtust nánast
óendanlegar, með svo þverhníptum hæðum að maður
dreif ekki upp þær skautandi
heldur þurfti að grípa til gamla
góða gæsagangsins. Þegar á
leið mildaðist brautin nokkuð,
sem betur fer, og þá kom í ljós
í áburðarmennirnir í Pecco’s
Sport höfðu heldur betur staðið
sig í stykkinu við vinnsluna á
skíðunum okkar. Þótt færið
væri stíft í svona miklum kulda
þá var fyrirtaks rennsli miðað
við aðstæður og ekki að sjá að
aðrir í kringum okkur hefðu
það betra. Það var undarleg
tilfinning að standa upp úr
brunstöðunni neðst í brekkunum, því ef rennslið náði því að
vera lengra en u.þ.b. 10 sekúndur voru bæði númerið og
gallinn frosin þegar niður var
komið, þannig að það var stíft
að rétta úr sér.

Hvar er styttingin?
Það sem var hvað erfiðast
við þessa göngu, fyrir utan
kuldann og erfiðu brekkurnar,
varð það að maður missti fljótlega tilfinninguna fyrir því
hversu langt væri eftir í mark.
Upplýsingaskiltin meðfram
brautinni sýndu alltaf hversu
marga kílómetra af 50 maður
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hafði lagt að baki, en nú hafði
brautin verið stytt svo að þessi
skilti sögðu ekki lengur alla
söguna. Við höfðum ekki
fengið upplýsingar um það
fyrirfram hvort styttingin yrði
tekin í byrjun, um miðbik eða
í lok göngunnar, eða hvort hún
yrði tekin öll í einu eða smá
bútum hér og þar. Oft voru
nokkrir kílómetrar á milli upplýsingaskilta og sjálfsagt
missti maður af þeim sumum,
enda voru þau ekki sérlega
áberandi. Eftir nokkurn tíma
var svo komið að maður var
alls ekki viss um hvort styttingin væri búin eða hvort hún
væri framundan. Það kom í
ljós þegar við fórum að ræða
við aðra skíðamenn eftir á, að
meira að segja menn sem töldu
sig þekkja brautina nokkuð vel
lentu í þessum sömu heilabrotum. Það kom þó á endanum í
ljós að styttingin var tekin í
lokin. Rétt við skiltið sem
sýndi að 40 km af 50 væri
lokið komum við að drykkjarstöð og þá áleit maður að styttingin hefði verið tekin fyrr í
brautinni og að nú væru 10
km eftir. Mikil var því gleðin
skömmu síðar þegar skyndilega birtist skilti sem sýndi að
nú væri 1 km í mark. Þreyta
kuldi og vanlíðan hurfu eins
og dögg fyrir sólu þegar maður
skautaði sléttuna heim að
marki. Einar kláraði gönguna
á 2:46:09 klst en Heimir á
3:02:35 klst.

Á 11. Worldloppet passa

Strax og komið var í mark
tókum við strikið inn í skólabygginguna til að komast í
skjól fyrir kuldanum. Þar inni
fundum við pokana okkar með
þurrum fötum til skiptanna og
svo tók við heit sturta til að
hressa við kaldan kroppinn.
Næst lá leiðin inn í matsal í
pasta og chilli áður en við tókum strætisvagninn aftur heim
á hótel í afslöppun að loknu
góðu dagsverki. Á leiðinni rifjuðum við það upp að það er
ekki meira en eitt og hálft ár
frá því að við fórum fyrst að
skauta á hjólaskíðunum og það
þóttu tíðindi þegar okkur tókst
að halda út tvo kílómetra stanslaust. Nú voru ríflega 42 km
að baki, líklega í erfiðustu
braut og við erfiðustu aðstæður
sem við höfum upplifað. Það
voru þó ýmsar fleiri hetjur í
héraðinu því nokkrir skíðamenn gerðu sér lítið fyrir og
gengu báða dagana, tóku 50
km hefðbundið á laugardegi
og 42,5 km með okkur á
sunnudegi. Í þeim hópi var
Stanislav Rezac sem reyndar
sigraði í bæði skiptin og annar
ekki síður merkilegur maður
sem heitir Hannes Larsson.
Hann er finnskur en býr nú í
S-Frakklandi. Í laugardagsgöngunni kláraði hann 10.
Worldloppet passann sinn, en
til að klára einn slíkan passa
þarf að ljúka 10 Worldloppet
mótum í jafn mörgum löndum
og það í a.m.k. tveimur heimsálfum. Á sunnudag byrjaði
hann síðan á ellefta passanum.
Fyrr á þessu keppnistímabili
var hann búinn að fara í World-
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loppet göngur í Ástralíu, Tékklandi, Austurríki, Ítalíu, Eistlandi og Japan. Eftir mótið í
Kanada voru svo framundan
göngur í Bandaríkjunum, Svíþjóð, Sviss og Noregi áður en
hann lýkur tímabilinu með
Fossavatnsgöngunni á Ísafirði.
Ekki furða að maðurinn skyldi
tala um konuna sína sem
„Worldloppet ekkjuna“ en þó
er ljóst að hún umber þessa
ástríðu hans því þau hjónin
héldu upp á gullbrúðkaupið
sitt síðastliðið sumar.

var líka komið að brautarskoðun. Við keyrðum að stað sem
innfæddir kalla „00“ og er um
miðbik brautarinnar. Þar gengum við u.þ.b. 10 km, skoðuðum langa brekku sem við höfðum verið varaðir við, nutum
góða veðursins og þess að
skíða í frábæru færi. Þegar til
baka var komið röltum við í
bæinn og fylgdumst með fyrsta lið í Birkibeinadagskránni,
en það var barnagangan
„Barnebirkie“ sem félag
norskættaðra íbúa í Wisconsin
stendur fyrir. Ríflega þúsund
börn tóku þátt í þessu móti
sem endaði í aðalgötunni, sem
búið var að þekja með snjó.
Á fimmtudag keyrðum við
til bæjarins Cable, í um 20
mínútna fjarlægð frá Hayward. Rásmarkið í American
Birkebeiner er einmitt rétt utan
við þennan bæ, við Telamark
hótelið. Þangað fórum við nú
til að sækja keppnisnúmerin
og skoða sýningu á öllu því
nýjasta í skíðabúnaði. Á sýningunni gafst okkur einnig
kostur á því að fara í mælingu
til að ganga úr skugga um fituprósentuna í líkamanum. Á
einhvern dularfullan hátt varð
niðurstaðan sú að fararstjórinn
kom best út úr mælingunni.
Samþykkti hópurinn með
tveimur atkvæðum gegn einu
að mælitækið væri augljóslega
bilað.

Fararstjórinn með
minnstu fituna

„Þekkið þið Valda
og Katrínu?“

Daginn eftir Keskinada,
mánudag, notuðum við til að
skoða okkur um í Ottawa,
þræða íþróttaverslanir og
vinna okkur niður eftir innkaupalistunum sem við höfðum verið gerðir út með að
heiman. Einar var dofinn í tánum og hefur líklegast fengið
snert af kali í göngunni. Hann
lét það þó ekki aftra sér frá því
að gera innkaupin af stakri
samviskusemi. Á þriðjudegi
stigum við síðan um borð í
flugvél og snerum aftur til
Minneapolis. Þar tókum við
bíl á leigu og keyrðum sem
leið lá til Hayward í Wisconsin
fylki, í u.þ.b. þriggja klst. fjarlægð frá Minneapolis. Þar er
heimabær næsta móts sem við
ætluðum að taka þátt í, American Birkebeiner.
Við vorum komnir inn á herbergi nr. 3 á Edelweiss Motel
upp úr kvöldmat og þar beið
okkar glaðningur frá skipuleggendum mótsins. Poki með
sýnishornum af ýmsum vörum
sem framleiddar eru í fylkinu,
t.d. súkkulaði, kaffi, bolum,
lyklakippum o.fl. Þetta var
óneitanlega nokkuð skemmtileg leið til að bjóða keppendur
velkomna. Við áttum svo eftir
að komast að því að allt samfélagið lagðist á eitt við að
láta gestum líða vel og gera
gönguna að stórri og skemmtilegri hátíð, enda er það mikill
viðburður í ríflega 2.000
manna bæ þegar um 7.000
manns koma þar saman til að
ganga á skíðum.
Á miðvikudegi hófst kolvetnahleðsla á nýjan leik með
tilheyrandi pastaáti og kolvetnadrykknum. Þennan dag

Þarna á Telemark var hægt
að kaupa allskyns minjagripi
sem tengjast American Birkebeiner og Worldloppet. Þar
fundum við t.d. háskólabol
sem búið var að prenta á fána
þeirra ríkja sem eiga aðild að
Worldloppet. Til að heiðra hina
norsku arfleifð sem American
Birkebeiner byggist á voru
tveir fánar hafðir öðrum stærri.
Annar var auðvitað sá bandaríski en hinn átti að vera sá
norski, en fyrir einhver skemmtileg mistök hafði íslenski
fáninn verið settur þar í staðinn. Við vorum auðvitað ekki
seinir á okkur að fjárfesta í
þessum bolum og ákváðum
að líta svo á að með þessu
væru mótshaldarar að fagna
því að hafa loksins fengið til
sín íslenska keppendur.
Þegar okkar erindum á Telemark hótelinu var lokið héldum við til baka til Hayward og
fylgdumst með keppni í sprettgöngu í miðbænum, en þetta
var boðsmót þar sem nokkrum
af frægustu keppendunum í
American Birkebeiner gafst
kostur á að vinna sér inn dálitla
auka peninga. Þar á eftir tók
við formleg setningarathöfn
mótsins og við fögnuðum deginum með því að fylgja Gunnari fararstjóra til rakarans og
fá á hann andlitssnyrtingu.
Ekki veitti af ef við ætluðum
að komast hjá frekari vandræðum í samskiptum okkar við
landamæraverði og fá að fara
óáreittir heim til Íslands.
Föstudaginn byrjuðum við
í morgunverði sem handhöfum
Worldloppet passa var boðið
til. Þetta var býsna skemmtileg
samkoma þar sem saman voru

irkegunum
– ferðasaga
ísfirskra skíðagöngumanna á
almenningsmót í
Norður-Ameríku
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komnir menn svo fársjúkir af
skíðabakteríunni að við félagarnir sáum að við eigum mikið
inni áður en við förum yfir
strikið í okkar skíðamennsku.
Þarna tókum við tali marga
siglda kappa, ræddum um hin
og þessi mót í heiminum og
komum vitaskuld Fossavatnsgöngunni okkar skilmerkilega
á framfæri. Það var annars einkennandi fyrir þessa dvöl okkar í Vesturheimi hversu mjög
allir voru viljugir að spjalla.
Það var sama hvort við vorum
í íþróttabúð, matvöruverslun,
í þvottahúsinu eða bara á gangi
úti á götu, alltaf var fólk að
gefa sig á tal við okkur, forvitnast um hvaðan við værum,
hvort við ætluðum að fara alla
gönguna eða styttri vegalengdir, hvort við værum ekki bjartsýnir á gott færi því veðurspáin
væri jú svo góð o.s.frv. Allir
virtust bíða í ofvæni eftir „The
Birkie“ hvort sem þeir ætluðu
að keppa, starfa við mótið eða
horfa á. Það skondnasta var
þó sennilega þegar að okkur
vatt sér maður, kynnti sig sem
Eric og spurði hvort við værum
ekki að tala íslensku. Hann
sagðist þekkja hljóm málsins
lítillega því bróðir hans ætti
íslenska konu. „Eruð þið frá
Ísafirði? Þekkið þið nokkuð
Valda og Katrínu, eða Eygló
dóttur þeirra ? Systir mín er
gift bróður Katrínar.“ Við
héldum það nú, að við þekktum Katrínu, gjaldkera Skíðafélags Ísfirðinga !!

Gott að taka fram úr
Keppnisdagurinn rann upp
og við tókum daginn snemma.
Fyrst á dagskránni var að sjálfsögðu að fá sér staðgóðan
morgunmat en síðan keyrðum
við áleiðis til Cable. Allir urðu
að leggja bílunum nokkuð fyrir
utan bæinn, en síðan tóku
skólabílar við og fluttu keppendur að rásmarkinu. Það var
ógnarlöng röð að komast um
borð í skóabílana, en allt gekk
samt hratt og vel enda margir
bílar notaðir til starfans. Við
máttum þó ekki vera mikið
seinna á ferðinni því það var
rétt að koma að okkur að mæta
í starthliðið þegar við komum
á svæðið. Í American Birkebeiner er fyrirkomulagið þannig að þátttakendum er raðað í
10 ráshópa sem síðan eru ræstir með nokkru millibili. Þannig
sleppur maður að mestu við
örtröð og öngþveiti sem stundum vill skapast þegar mikill
fjöldi skíðamanna er ræstur í
einu.
Við félagarnir vorum báðir
í fimmta ráshóp. Það hafði
snjóað nokkuð á fimmtudegi
og föstudegi svo að brautin,
sem hafði verið svo þétt og fín
þegar við prófuðum hana á
miðvikudeginum, var nú miklu lausari í sér. Það voru eitthvað á þriðja þúsund manns
sem fóru af stað á undan okkur
og allur sá fjöldi tætti brautina
talsvert upp þannig að það var
nokkuð þungt að skauta. Að
öðru leyti voru aðstæður nánast fullkomnar. Rennslið var
eins og best verður á kosið,
veðrið var milt og fagurt svo
að minnti helst á góðan páska-

dag á Ísafirði. Meðfram brautinni voru spor fyrir þá sem
gengu hefðbundið og það var
gaman að sjá hversu vel skautararnir virtu rétt þeirra sem
kusu að nota þá aðferð. Sporin
héldust heil alla leið, nema á
fáeinum stöðum þar sem menn
höfðu greinilega þurft að fara
gæsagang. Meðfram brautinni
var mikil stemmning. Víða var
fólk að hvetja þátttakendur
áfram, ekki síst í kringum
drykkjarstöðvarnar. Leiðin var
líka skemmtileg, minnti helst
á rússíbana með sífelldum
hæðum og hólum, en lítið var
um flata kafla. Það var líka
góð tilfinning að uppgötva að
maður var í helst til of veikum
ráshópi. Nú höfðum við nefnilega vart undan að fara framúr
öðrum þátttakendum, öfug við
það sem gerðist í Keskinada.
Það er óneitanlega gott fyrir
egóið þegar maður er farinn
að taka framúr keppendum
sem lögðu 10, 20 og jafnvel
30 mínútum á undan af stað.

Tældir upp brekkuna
Þegar síga fór á seinni hlutann tóku að birtast undarleg
skilti hér og þar. „The hill is a
bitch“, „There are women at
the top of the hill“ og fleiri
dularfullum skilaboðum var
þar komið á framfæri. Við
fengum skýringuna á þessu
innan skamms. Við 41 km
markið birtist fyrir framan
okkur brött og löng brekka,
sem við lærðum seinna að
gengur undir nafninu „The
Bitch Hill“ þarna um slóðir.
Efst í henni stóð flokkur
kvenna með grímur fyrir andlitinu og höfðu þær komið
blöðrum og öðru tróði fyrir á
haganlega völdum stöðum
innan klæða. Þetta voru konurnar á hæðinni, sem með
þokka sínum björguðu mörgum skíðamanninum frá því að
gefast upp í þessari erfiðu
brekku og hreinlega tældu þá
þreyttustu yfir erfiðasta hjallann. Það mun víst vera nokkuð
gamall siður að hafa uppábúnar konur efst í brekkunni til að
hvetja menn til dáða þegar
mest á reynir. Þegar yfir þessa
tíkarhæð var komið var maður
orðinn nokkuð viss um að ná
að ljúka keppni og var því
sæmilega léttur í lund síðustu
kílómetrana. Sporin voru þó
sennilega farin að þyngjast
nokkuð þegar komið var inn í
miðbæ Hayward og leiðin lá
upp aðalgötuna og inn í markið, en með áhorfendaskarann
á hvora hönd reyndi maður
vitaskuld að bera sig vel. Við
þóttumst líka mega vel við una
því takmarkinu var náð og nýr
stimpill kominn í Worldloppet
passann. Einar kláraði gönguna á 3:20:29 klst. og endaði í
sæti 894, en Heimir gekk á
3:36:08 klst. og hafnaði í sæti
1246, en alls luku tæplega
4000 manns keppni í lengstu
vegalengd.
Eftir heita pottinn og smávegis afslöppun héldum við í
bæinn á nýjan leik og fylgdumst með fólki sem enn var
að koma í mark. Þótt langt
væri liðið á daginn var enn
mannfjöldi í aðalgötunni að
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Einar og Heimir skoða sig um á heimaslóðum amerísku
Birkibeinagöngunnar.

Víkingar af norskum uppruna í Hayward í Bandaríkjunum.

Einar og Heimir klárir fyrir Keskinada í Kanada.

Einar og Heimir klárir fyrir Keskinada.
horfa á og fyrir framan pylsu- því sem við vitum best var
og bjórsöluna var mikil örtröð. þetta í fyrsta skipti sem ÍslendÞegar um hægðist í bænum ingar taka þátt í þessum tveimókum við aftur upp í Telemark ur göngum. Við treystum okkhótelið í Cable til að fylgjast ur fyllilega til að mæla með
með verðlaunaafhendingu og því að annað áhugafólk um
mótsslitum. Þar var búið að skíðagöngu feti þessa sömu
skreyta með fánum World- slóð. Einkum var þó American
loppet landanna og aftur höfðu Birkebeiner gangan skemmtiskipuleggendur ruglast á ís- leg upplifun, enda þykir hún
lenska og norska fánanum, ein af best skipulögðu göngum
Worldloppet mótaraðarinnar
okkur til mikillar ánægju.
Á sunnudagsmorgunn og liggur að auki vel við flugi
kvöddum við Edelweiss mót- frá Íslandi. Hjá okkur tekur
elið og ókum til baka til Minn- hins vegar við að skipuleggja
eapolis. Síðan var flogið heim aðra ferð í aðrar göngur á öðrá mánudegi. Góðri ferð til um slóðum.
– Einar og Heimir.
Vesturheims var lokið og eftir
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Skýr vilji
fyrir hendi
að vinna
með heimamönnum
Breytingar á skipuriti Vegagerðarinnar hafa verið mikil til umræðu að undanförnu. Breytingin
nær til alls landsins og í tilviki Norðvesturkjördæmis er búið til eitt umdæmi úr gömlu kjördæmunum þremur, Norðurlandi vestra, Vestfjörðum og Vesturlandi. Höfuðstöðvar hins nýja umdæmis verða í Borgarnesi. Fram kom að ekki stæði til að fækka í starfsliði Vegagerðarinnar á
Vestfjörðum en skerpa á áherslum milli umdæmisskrifstofa. Margir lásu spilin á annan veg og sáu
fyrir sér að með tíð og tíma myndi umfang starfseminnar aukast í aðalstöðvum hins nýja kjördæmis m.a. á kostnað starfseminnar á Ísafirði. Að þessu sinni snýst umræðan um Vegagerðina
ekki um vegapólitíkina heldur byggðapólitíkina. Þá staðreynd að ríkisrekstrinum hefur lítið verið
beitt til að vinna gegn byggðaþróun þrátt fyrir ályktanir alþingis í byggðaáætlunum undanfarinna
ára. Þetta verður enn þýðingarmeira þegar í ljós kemur að ný störf á síðustu árum hafa orðið til hjá
hinu opinbera en ekki í einkageiranum. Um þetta snýst baráttan, að verja þá kjölfestu sem starfsemi hins opinbera er í hagkerfinu á norðanverðum Vestfjörðum og hefur orðið enn þýðingarmeiri
eftir þrengingar í sjávarútvegi, hefðbundinni undirstöðugrein svæðisins. Sem fyrr í þessari umræðu er fetað háskalegt einstigi. Mörgum virðist hugnast að koma umræðunni niður á planið höfuðborg gegn landsbyggð eða það sem er jafnvel enn betra, að etja fjórðungum landsins saman í
allsherjardeilu. Þannig er hægt að halda stórum hluta þingheims og málaflokknum öllum í skrúfstykki svo árum skiptir. Ljóst er að hér er um anga af stóru máli að ræða og margt enn ósagt.
Málefni byggðanna fær hjarta flestra landsbyggðarmanna til að slá örar. Einn af þeim er Sturla
Böðvarsson, samgönguráðherra, sem vísar því algjörlega á bug að tilfæringar í skipuriti Vegagerðarinnar hafi nokkuð með fækkun starfa á Ísafirði að gera, þvert á móti sé markmiðið að greiða
fyrir tilflutning verkefna hjá Vegagerðinni út á land.
Fjölgun á Ísafirði
en ekki fækkun
Sturla er Vestlendingur,
tæknifræðingur frá Stykkishólmi, sem hefur beitt sér fyrir
málefnum landsbyggðarinnar
bæði í ræðu og riti, og eins
bak við tjöldin.
Sturla er 1. þingmaður
Norðvesturkjördæmis og hefur lagt sig fram um að vera í
sambandi við íbúa alls kjördæmisins og setja sig inn í
málefni þeirra. Ráðherra hafði
í hyggju að koma til Ísafjarðar
dagsstund til að ræða við
starfsmenn Vegagerðarinnar
og forsvarsmenn Ísafjarðarbæjar. Búið var að taka frá
tíma til að ræða málin við
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blaðamann en tveggja daga
þétt snjókoma í stilluveðri
verður til að fresta för ráðherra
þar sem flug liggur niðri.
Sturla notar tímann í staðinn
til að ræða við Skagfirðinga
og tekur símann á Sauðárkróki. Eftir að skipst hefur verið á veðurlýsingum er komið
að alvöru málsins.
- Vegamálastjóri tilkynnti
fyrir stuttu um breytingar á
skipuriti Vegagerðarinnar. Ég
held að það sé óhætt að segja
að boðaðar breytingar hafi farið misjafnlega í menn, hver
eru þín viðbrögð við því?
„Vegamálastjóri og hans
menn hafa verið að vinna að
breytingum í ljósi breyttra aðstæðna og í samræmi við óskir
mínar um að taka upp nýtt

skipulag hjá Vegagerðinni í
kjölfar þess að við tökum upp
nýtt kjördæmaskipulag. Í
Norðvesturkjördæmi er staðan
sú að þetta er mjög víðfemt
kjördæmi og þrjár umdæmisskrifstofur sem þurfti að taka
tillit til.
Fyrir það fyrsta þá vil ég
segja að menn hafa bæði viljandi og óviljandi misskilið
þessar breytingar. Þær fela
ekki í sér nein stórpólitísk tíðindi vegna byggðamála, það
er algjör misskilningur og hefur verið ofgert en ég sem fyrsti
þingmaður Norðvesturkjördæmis er mjög ánægður með
að menn skuli vera að standa
vaktina, ég er mjög ánægður
með að Halldór bæjarstjóri á
Ísafirði skuli vinna á þeim nót-

um að byggðin styrkist en ekki
veikist.
Ég er hinsvegar í þeirri stöðu
að geta sagt með sanni að þær
aðgerðir sem er verið að vinna
að í vegamálum eru til þess að
styrkja byggðina. Þegar ég
óskaði eftir því að vegamálastjóri færi yfir skipulag Vegagerðarinnar þá var tilgangur
minn sá og fyrirmæli til vegamálastjóra að breytingarnar
yrði til þess gerðar að styrkja
starfsstöðvar stofnunarinnar
um allt land. Það voru enginn
fyrirmæli um hvar verkstjóri
hvers kjördæmis hefði búsetu
heldur er það ákvörðun vegamálastjóra og hans sérfræðinga. Hins vegar voru fyrirmæli mín að breytingarnar
væru til þess gerðar að styrkja
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starfsstöðvarnar og auðvelda
að hægt yrði að færa verkefni
frá höfuðmiðstöðinni í
Reykjavík út í starfsstöðvarnar
um landið. Það var mat vegamálastjóra að því markmiði
yrði best þjónað með því að
auka sérhæfingu í starfsstöðvunum og þess vegna er þetta
skipulag sett svona upp.
Ísafjarðarskrifstofunni
verða fyrst og fremst faldar
nýframkvæmdir og það er satt
að segja af mörgu að taka í
nýframkvæmdum í Norðvesturkjördæminu. Þannig þurfa
menn ekki að kvíða framtíð
stöðvarinnar á Ísafirði. Auk
þess er gert ráð fyrir því í
skipulagsbreytingunum að
færa þjónustuverkefnin til Ísafjarðarstöðvarinnar, þ.e. upplýsingagjöf og þjónustugjöf á
vegunum í gegnum tölvur og
fjarskipti. Þannig munu menn
sjá fjölgun starfa á Ísafirði en
ekki fækkun.“

Embættismenn fylgi
forskrift ráðherra
- Getum við þá sagt að störfum eigi eftir að fjölga annars
vegar í tengslum við aukin
þjónustuverkefni, í svipuðum
dúr og símsvörunina sem var
flutt til Ísafjarðar fyrir nokkru,
og svo hins vegar að sérhæfing
stöðvarinnar í að halda utan
um framkvæmdir í kjördæminu eigi eftir að vinda upp á
sig og taka til sín fleiri starfsmenn?
„Já, það mun vefja upp á sig
og styrkja starfsstöðina á Ísafirði. Við vitum að svona litlar
einingar sem eru að sinna
margskonar verkefnum þær
verða veikari. Við þurfum að

efla þessar einingar og ég er
sannfærður um að þetta sé af
hinu góða. Það er vilji vegamálastjóra og ráðherra og það
virðist vera mikill vilji hjá
þingmönnum að standa með
mér í því.
Aðalatriði málsins er að
tryggja verkefni fyrir opinberar stofnanir út um landið. Það
skiptir ekki öllu máli hvar
verkstjórinn er staðsettur í
þessu stóra kjördæmi heldur
er aðalmálið að við tryggjum
fólki störf við þjónustu-, hönnunar- og eftirlitsverkefni á Ísafirði.“
- Ef við horfum yfir skipulagið þá sjáum við áætlanagerðin verður í Borgarnesi og
svo verður sett upp hönnunarmiðstöð á Akureyri. Þá finnst
manni ástæða til að spyrja
hvað er eftir fyrir utan e.t.v.
eftirlit með framkvæmdunum
því svo verða framkvæmdirnar
sjálfar í höndum einkaaðila?
„Framkvæmdirnar eru náttúrlega allar boðnar út meira
og minna og síðan er hönnun
boðin út í vaxandi mæli. Það
sem verið er að gera með því
að efla Akureyri sem hönnunarmiðstöð er að færa verkefni
frá stöðinni í Reykjavík. Við
erum að færa verkefni frá höfuðstöðvunum svo þau verða
ekki tekin frá Ísafirði eða
Norðvesturkjördæmi. Það er
minn vilji að störfum fjölgi á
landsbyggðinni en fækki á höfuðborgarsvæðinu.“
- En mönnum finnst oft með
skriffinnskukerfin að þunginn
leiti inn á miðjuna og uppbyggingin verði helst á höfuðstöðvunum.
„Við þurfum einmitt að vara
okkur á því. Það hefur ekki
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er fjarri lagi að verið sé að
setja Ísafjörð niður með því
að staðsetja verkstjórann í
Borgarnesi.“
- Sú gagnrýni kom fram að
enginn virtist vita að þessar
breytingar væru í bígerð. Hvað
segirðu um það?
„Auðvitað er það á hendi
ráðherra að sjá til þess að stofnanirnar séu vel skipulagðar og
ég þekki engin dæmi þess að
þingmenn hafi verið kallaðir
til ráðgjafar við að endurskipuleggja innra starf stofnana svo
það á ekki að koma á óvart að
við höfum ekki haft mikið
samráðsferli enda er ekki verið
að gera þvílíkar breytingar.
Við erum ekki að leggja niður
starfsstöðvarnar heldur er
þetta einungis innri skipulagsbreyting svo það er fullkomlega eðlilega að þessu farið.“
- Nú eru nokkrar starfsstöðvar hjá Vegagerðinni, aðalmiðstöð umdæmisins hefur
verið á Ísafirði en síðan eru
þjónustustöðvar á Patreksfirði
og á Hólmavík. Munu þessar
stöðvar heyra beint undir aðalstöðina í Borgarnesi eða
verður einhverskonar svæðisstjórn áfram á Ísafirði?
„Nú er verið að þróa þetta,
vegamálastjóri er að fara yfir
málin með svæðisstjórunum
og þeir eru að bræða með sér
hvernig eigi að standa að
þessu. Þetta er ekki einfalt mál,
og miklar vegalengdir svo
menn verða að skoða það vel
að skipulagið sé framkvæmanlegt og virki stjórnunarlega.
Ég lýt svo á að þetta verði í
þróun á næstu vikum og mánuðum en aðalatriðið er að það
verður tryggt að út frá Hólmavík, Ísafirði og Patreksfirði
verður áfram þjónusta við
vegakerfið.
Það er alveg ljóst að það eru
gerðar meiri kröfur en verið
hefur, með betri vegum verður
umferðin meiri og því eru
gerðar kröfur um betri hálkuvarnir og snjómokstur. Þeir
sem vinna hjá Vegagerðinni
verða að gera sér grein fyrir
því að þeir eru í mikilvægu
þjónustuhlutverki og verða að
sinna kalli þess tíma.“
- Nú hefur verið á það bent
að umdæmisstjórinn á Vestfjörðum hafi mun meiri starfsreynslu en t.d. í Borgarnesi,
hefði ekki verið eðlilegt að
líta til þess við breytingar á
skipulaginu?
„Nú var það mat vegamálastjóra að verkstjórinn í kjördæminu væri staðsettur í Borgarnesi og það er sú ákvörðun
sem hann tók og ég gerði ekki
athugasemd við. Mönnunum
er ekki sagt upp og búnar til
nýjar stöður heldur lýtum við
svo á þeir séu jafn settir og
áður utan að það bætist við
starfsheitið hjá umdæmisstjóranum í Borgarnesi.“

verið mikið gert af því, eins
og ég hef gert sem ráðherra,
að gefa bein fyrirmæli um að
færa störf. Það hefur haft í för
með sér að á síðasta kjörtímabili voru flutt til 100 störf í
stofnunum á vegum samgönguráðuneytisins frá höfuðborgarsvæðinu og út á land.
Siglingastofnun er að ganga
í gegnum heilmiklar breytingar núna. Við erum að einkavæða skipaskoðunina en við
gerum ráð fyrir að það verði
tvær stöðvar eftir á landsbyggðinni. Við erum að leggja
niður stöðvar á Akureyri, Ólafsfirði og Suðurnesjum en
höldum áfram rekstri á Ísafirði
og á Austfjörðum. Með þessu
vil ég undirstrika vilja minn
til þess að Ísafjörður eflist.
Sama er með Íslandspóst. Við
höfum verið að gera breytingar
á starfsemi póstsins og færa
þjónustuna inn í banka, sparisjóði og verslanir. Á Ísafirði
verður áfram sérstakt pósthús
sem verður sérstök svæðismiðstöð Vestfjarða og reynt
að styrkja þær þjónustueiningar sem eru á svæðinu.“
- Menn geta sagt sem svo að
nú sitji samgönguráðherra sem
er landsbyggðarmaður og hliðhollur landsbyggðinni en er
það ekki hreinlega innbyggð
tilhneiging í kerfinu að þjappa
starfseminni saman á einn
punkt?
„Auðvitað er það alveg ljóst
og ástæðan fyrir því að byggðaþróunin hefur verið eins og
raun ber vitni. Þess vegna
verða landsbyggðarmenn að
vera á verði. Ég tel að í samgönguráðuneytinu séu menn
mjög meðvitaðir um þetta, forstöðumenn stofnana í samgönguráðuneytinu eru alveg
klárir á því að þeir munu ekki
komast upp með annað en að
fylgja þessari stefnu meðan
ég er í ráðuneytinu.“

Góð þjónusta við
vegakerfið tryggð
„Um byggð á Vestfjörðum
þá tel ég mjög mikilvægt að
efla Ísafjörð því það er forsenda þess að Vestfirðir standi
af sér neikvæða byggðaþróun.
Auðvitað gerist það ekki eingöngu með tilflutningi opinberra starfa, fyrirtækin, sveitarstjórnir og forystumenn á
vinnumarkaði þurfa að taka á
í sameiningu um að snúa vörn
í sókn. Ég tel að við höfum
náð mjög góðum árangri á
Vesturlandi á undanförnum árum og lít svo á að það sé m.a.
hlutverk mitt sem þingmaður
Norðvesturkjördæmi að vinna
með sama hætti, og hefur skilað okkur árangri á Vesturlandi,
í kjördæminu öllu. Þetta er
langtímaverkefni og af hálfu
stjórnvalda er byggðaáætlun
tækið til að ná árangri í jákvæðri byggðaþróun.
Allra mikilvægasta aðgerðin um þessar mundir til að
hrinda af stað sókn í þessum
byggðum er að bæta samgöngur. Þess vegna er mikilvægt
að við náum sátt um að efla
starfsstöðvar Vegagerðarinnar. Við ætlum að efla Vegagerðina á Vestfjörðum og það
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Fjarlægðirnar
viðbrigði
- Er e.t.v. komið að þeim
tímapunkti að það þurfi að
endurhugsa byggðapólitíkina,
þurfa menn að fara að horfa
yfir Norðvesturkjördæmi í
heild og einbeita sér að sérstöðu hvers byggðakjarna?
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„Ég held að það sé alveg
ljóst að Ísafjörður verður ekki
byggðakjarni í þeirri merkingu
að þaðan verði stjórnað framvindunni með opinbera þjónustu í Skagafirði eða á Vesturlandi og það verður heldur ekki
þannig að opinberri þjónustu
á Vestfjörðum verði stjórnað
úr Borgarnesi. Mikilvægast í
þessu er að menn átti sig á að
ef Ísafjörður eflist ekki þá
munu Vestfirðir ekki eflast.
Ég er sannfærður um að með
því að leita allra leiða til að
styrkja atvinnulífið og opinberu þjónustuna á Ísafirði þá
eflum við Vestfirði í heild en
því aðeins að sem allra fyrst
verði hægt að ná þeim áfanga
að tengja norður- og suðursvæðið með jarðgöngum milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar og
viðeigandi vegabótum. Það er
næsta jarðgangaverkefni og
mun efla Vestfirði sem heild,
það mun styrkja allt atvinnulífið, ekki síst ferðaþjónustuna, og hafa mikla þýðingu
fyrir eflingu Ísafjarðar.“
- Menn hafa lýst yfir áhyggjum að því að göngin á milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar
séu í raun hálf framkvæmd og
viljað að það yrði litið á leiðina
í heild þ.e. bæði Hrafnseyrarheiði og Dynjandisheiði.“
„Þegar verið var að vinna
jarðgangaáætlunina kom fram
það mat Vegagerðarinnar að
það væri vel hægt að gera
Dynjandisheiðina að góðum
vetrarvegi. Auðvitað er best
að fara undir fjöllin en það
verður ekki gert alls staðar í
einu og því eru göngin ásamt
uppbyggðri Dynjandisheiði
góður kostur sem mun gjörbreyta öllum samgöngum á
þessu svæði.
Það sama er náttúrlega að
segja um uppbyggingu fjarskiptakerfin. Fyrir Ísafjörð er
það gríðarlega mikilvægt að
sem allra fyrst verði hægt að
nota stafræna fjarskiptatækni
fyrir sjónvarp, útvarp og
gagnaflutninga. Í samgönguráðuneytinu er unnið að áætlunum um þessi mál og ég spái
því að kjörtímabilið verði

tímabil mikilla vendinga á
þessu sviði ef þær fyrirætlanir
sem ég er með í bígerð ná
fram að ganga.“
- Nú er tæpt ár komið sem
búið er að starfa í sameinuðu
Norðvesturkjördæmi. Svæðið
er töluvert ólíkt innbyrðis, hver
er þín reynsla af starfinu það
sem af er? Það eru mörg ólík
sjónarmið í gangi eða hvað?
„Mestu viðbrigðin eru auðvitað þessar miklu fjarlægðir
sem setja okkur vissar skorður.
Vinnan hefur verið mikil
áskorun og ég er sannfærður
um að ef þingmönnunum tekst
að standa bærilega vel saman,
sem vonast til að verði, um að
vinna að hagsmunamálum
svæðisins sem heildar þá takist
það en útheimtir gríðarlega
mikla vinnu.“

Úlfaldi úr mýflugu?
- Hafa menn staðið nægjanlega saman að þínu mati?
„Ég verð nú því miður að
segja að þetta upphlaup Kristins H. Gunnarssonar og Jóns
Bjarnasonar í þeim tilgangi að
gera mig tortryggilegan út af
Vegagerðarmálinu bendir nú
ekki til þess að þeir séu tilbúnir
til samstarfs og sameiginlega
átaka þegar þeir nota svona
tækifæri til að berja á ráðherranum. Það eru nú ekki farsæl
fyrstu skref en ég er vanur
svona skærum úr pólitíkinni
og læt mér ekki bregða. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru
staðráðnir í að vinna í samræmi við það mikla fylgi og
það mikla traust sem okkur
var sýnt að hagsmunamálum
kjördæmisins sem heildar. Ég
hef feiknalega gaman af að
koma til Vestfjarða og finna
þann áhuga sem þar er. Aðalmálið er að t.d. á Ísafirði er
fólk í forystu eins og bæjarstjórinn og bæjarfulltrúar sem
gefa okkur ekkert eftir að því
leyti að þeir gera okkur ljóst
hver er vilji og hver er áhugi
heimamanna á Ísafjarðarsvæðinu. Til að við þingmenn getum unnið vel suður á Alþingi
og í ráðuneytunum fyrir svæð-
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ið þá þarf fólkið að vinna vel
heima og það er gert undir
forystu sjálfstæðismanna á
Ísafirði núna og það gerir hlutina einfaldlega auðveldari.
Þó svo Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, geri
athugasemdir um þetta skipulag þá lít ég svo á að þar liggi
fyrst og fremst að baki vilji
hans til að ná sem mestum og
bestum árangri en þessar
skipulagsbreytingar trufla
okkur ekki í þeim ásetningi að
ná sem bestum árangri fyrir
Ísafjarðarsvæðið.“
- En má ekki segja um Jón
og Kristinn að þeir hafi einfaldlega hrokkið við, menn eru
mjög viðkvæmir fyrir því að
til standi að færa í burtu störf.
„Í þessu er enginn brottflutningur starfa og það er aðalatriði málsins. Menn eiga
ekki að hrökkva við fyrr en
þeir vita út af hverju. Þeir
Kristinn og Jón kynntu sér
málin ekki en við Halldór höfum t.d. rætt saman um þessi
mál og ég hef skýrt þau út
fyrir honum. Þannig að þetta
er allt saman stórlega ofmetið
og ofgert og þessar skipulagsbreytingar eiga ekki að gera
annað en að efla starfsstöðina
á Ísafirði ef rétt er á spilunum
haldið.“

Lifum á að
nýta auðlindir
- Það er víða að heyra á
mönnum á norðanverðum
Vestfjörðum að þeir sjái tækifæri í uppbyggingu atvinnustarfsemi, en eins víðar sjálfsagt er hvorki mikið um
áhættufjármagn né annan
stuðning við nýsköpun svo
hún tekur langan tíma. Menn
hafa sagt sem svo að það verði
fá skýr skilaboð um það frá
ríkisvaldinu hvort það fáist
gott veður að sunnan svo
heimamönnum gefist ráðrúm
og tími til að byggja sig upp af
eigin rammleik. Er skýr vilji
fyrir hendi til að veita uppbyggingunni skjól?
„Það er skýr vilji fyrir hendi
og ég held að hann hafi komið

mjög glögglega fram t.d. í
þeirri ákvörðun okkar á síðasta
vori að setja heilan milljarð
aukalega í uppbyggingu vegakerfisins á Vestfjörðum. Við
værum ekki ríkisstjórnin að
taka slíkar ákvarðanir ef við
hefðum efasemdir um að halda
áfram við að byggja upp
byggðir á Vestfjörðum.
Það má ekki gleyma því að
við Íslendingar lifum á að nýta
auðlindar. Auðlindir hafsins
eru aðgengilegar frá Vestfjörðum og auðlindir ferðaþjónustunnar, ef svo má segja, eru
líka mjög vel aðgengilegar í
fjórðungnum. Náttúran og allt
sem henni tengist er feikilega
mikilvæg auðlind og þeir sem
tala við mig þeir gera ráð fyrir
að Vestfirðir séu framtíðarland ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Ef okkur tekst að
standa saman að uppbyggingu
í samgöngumálum þá munu
ferðaþjónustuaðilarnir eiga
heilmikla möguleika. Hins
vegar kostar það mikla yfirlegu og elju af hálfu frumkvöðlanna.
Ef stjórnvöld standa ekki
með heimamönnum sem eru
að bjarga sér þá er ekki við
góðu að búast, en hvað samgönguráðuneytið varðar er það
alveg ljóst að við leggjum
mikla áherslu á að standa með
Vestfirðingum að uppbyggingu að þeim sviðum sem við
höfum með að gera.“
- Nú kom Sjálfstæðisflokkurinn nokkuð vel út í Norðvesturkjördæmi miðað við
önnur kjördæmi, myndirðu
segja að kjördæmið njóti þessarar útkomu?
„Já, ég myndi segja það,
við höfum mjög mikil áhrif,
ég sem ráðherra, Einar Kristinn Guðfinnsson sem formaður þingflokksins og Einar Oddur Kristjánsson sem talsmaður
Sjálfstæðisflokksins í ríkisfjármálum í þinginu. Við höfum mikil áhrif innan flokksins.
Staða okkar er sterk og við
munum nýta hana“, sagði
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra.
– kristinn@bb.is
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Hvað segja þingmennirnir um
framtíð byggðar á Vestfjörðum?
Umræðan um framtíð byggðar á Vestfjörðum er fyrirferðarmikil manna á
meðal. Engum dylst að byggðin á í vök að verjast. Íbúum hefur fækkað mjög
undanfarið. Störfum hefur verið að fækka í aðalatvinnuvegum Vestfirðinga
frá fornu fari. Þrátt fyrir að töluverðum fjármunum hafi verið varið til atvinnuuppbyggingar hjá opinberum aðilum virðist árangur ekki vera mjög
mikill. Í það minnsta enn sem komið er.
Á síðasta ári var byggðaáætlun samþykkt á Alþingi. Í henni er gert ráð
fyrir því að Ísafjörður verði einn þriggja byggðarkjarna sem stuðlað verði að
uppbyggingu á næstu árin. Þrátt fyrir það berast fréttir af ýmsum breytingum
í starfsemi ríkisfyrirtækja sem vekja ugg meðal fólks á Vestfjörðum. Hafa í
framhaldi af því heyrst þær raddir að lítið samræmi sé í orðum og gjörðum
ríkisstjórnarinnar í byggðamálum en aðrar að þetta sé þróun tímans.
Einnig hafa á síðum BB birst tölur um fólksflótta af Vestfjörðum. Samkvæmt
þeim tölum þá virðist fólki í yngstu aldursflokkunum fækka mun hraðar en
þeim sem eldri eru.
Hagstofa Íslands birti nú fyrir skömmu tölur um þróun atvinnutekna á Íslandi. Samkvæmt þeim virðast atvinnutekjur á Vestfjörðum ekki taka sömu
hækkunum og atvinnutekjur í öðrum landshlutum.
Í þessu ljósi ákvað BB að leggja nokkrar spurningar fyrir þingmenn Vestfjarða þ.e. alla tíu þingmenn Norðvesturkjördæmis. Svör þingmannanna
sem okkur bárust birtast hér að neðan í stafrófsröð. Ekki bárust svör frá Einari Oddi Kristjánssyniog Sturlu Böðvarssyni. Jón Bjarnason vildi hinsvegar
svara í grein sem birtist á bls. 16 í blaðinu í dag. Spurningarnar má sjá hér til
hliðar:
Anna Kristín Gunnarsdóttir þingmaður
Samfylkingarinnar:

Uppbygging byggðakjarna
orðin tóm
– Hvert stefnir að þínu mati
í byggð á Vestfjörðum?
„Að mínu mati er byggð á
Vestfjörðum, einkum á Suðurfjörðunum, í stórhættu ef
stjórnvöld sýna svæðinu jafn
mikið fálæti og gert hefur verið
í tíð síðustu ríkisstjórna. Ekki
einungis hafa Vestfirðir verið
settir aftarlega í biðröðina eftir
samgöngubótum heldur hefur
jafnframt verið höggvið að
rótum undirstöðuatvinnuveganna án þess að stutt sé við
uppbyggingu nýjunga í atvinnulífi. Það hlýtur að enda
með ósköpum, sérstaklega
þegar tekjusamdráttur á svæðinu er tekinn með í dæmið.“
– Hefur starfsemi opinberra
og hálfopinberra aðila í uppbyggingu atvinnulífs skilað
marktækum árangri? Ef svo
er hverjum.
„Slík starfsemi getur vel
skilað árangri. Hún þarf hins
vegar að vera markviss, áætlanir þurfa að vera til langs
tíma og henni þurfa að fylgja
peningar. Fjármagn til atvinnuþróunar og –ráðgjafar er
allt of lítið og til atvinnuráðgjafar hefur fjármagn verið hið
sama í krónum talið árum saman. Ég get ekki séð að talandi
sé um uppbyggingu af hálfu
ríkisins á Vestfjörðum.“
– Samkvæmt launatölum frá
Hagstofu Íslands virðist
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launaþróun á Vestfjörðum
ekki sú sama og annars staðar
á landinu. Einnig hefur komið
fram að lægstu laun eru greidd
í landbúnaði og hótel og veitingahúsarekstri. Eru áherslur
Vestfirðinga í uppbyggingu
atvinnuvega sinna rangar?
„Ég tel að styrkur atvinnulífs felist í fjölbreytni og nýtingu staðbundinna kosta. Gallarnir við uppbyggingu ferðaþjónustu er skammur, árlegur
ferðamannatími en þar felast
þó örugglega möguleikar fyrir
Vestfirði, ásamt öðru. Mér
sýnist að hugmyndir og frumkvæði Vestfirðinga sé í mörgu
á réttri leið en það er hins
vegar augljóst að tregðulögmálið í samskiptum við ríkisvaldið er til trafala og þar er
ekki raunverulegur áhugi á
að byggja upp atvinnu á Vestfjörðum.“
– Í byggðaáætlun ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar er
gert ráð fyrir uppbyggingu
þriggja byggðakjarna á landsbyggðinni. Hefur þessari
stefnumörkun verið fylgt frá
því að hún var samþykkt? Ef
svo er, hvernig?
„Nei. Aðeins er unnið að
uppbyggingu eins byggðarkjarna utan höfuðborgarsvæðisins, annað eru orðin tóm.“
–Telurðu líklegt að störfum
á vegum hins opinbera fjölgi
á Vestfjörðum á næstu tveimur
árum ? Telurðu jafnvel að þeim
muni fækka á næstu árum?
„Nei. Já og um það höfum
við dæmi þessa dagana, ekki
satt.“
–Er samstaða meðal þingmanna kjördæmisins um uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem
byggðakjarna?
„Það tel ég vera en jafnframt
segi ég að meðan samgöngur

á Vestfjörðum eru með þeim
hætti sem er í dag er tómt mál
að tala um Ísafjörð sem þjónustukjarna fyrir Vestfirði alla.“
–Hefur baráttan fyrir línuívilnun veikt stöðu þingmanna
kjördæmisins að þínu mati?
„Ekki innan Vestfjarða en
utan þeirra fer tvennum sögum
af því.“
–Ert þú sem þingmaður sáttur við þína frammistöðu í baráttunni fyrir hagsmunum
Vestfjarða.
„Ég er rétt að byrja á Alþingi, er að kynnast svæðinu
og fólkinu og er í stjórnarandstöðu. En ég hef fullan skilning
á baráttu Vestfirðinga við að
lifa af og mun styðja íbúana
eftir megni.“

Einar Kristinn Guðfinnsson, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins:

Sættum
okkur ekki
við annað en
að íbúaþróunin
snúist við
– Hvert stefnir að þínu mati
í byggð á Vestfjörðum?
„Eins og stendur horfir illa í
byggðamálum. Að vísu hefur
hægt á fækkuninni, en það er
ekki viðunandi. Við getum
ekki sætt okkur við annað en
að íbúaþróunin snúist við.“
– Hefur starfsemi opinberra
og hálfopinberra aðila í uppbyggingu atvinnulífs skilað
marktækum árangri? Ef svo
er hverjum.

1. Hvert stefnir að þínu mati í byggð á Vestfjörðum?
2. Hefur starfsemi opinberra og hálfopinberra aðila í uppbyggingu atvinnulífs skilað marktækum árangri? Ef svo er
hverjum.
3. Samkvæmt launatölum frá Hagstofu Íslands virðist launaþróun á Vestfjörðum ekki sú sama og annars staðar á landinu.
Einnig hefur komið fram að lægstu laun eru greidd í landbúnaði
og hótel og veitingahúsarekstri. Eru áherslur Vestfirðinga í
uppbyggingu atvinnuvega sinna rangar?
4.Í byggðaáætlun ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar er gert
ráð fyrir uppbyggingu þriggja byggðakjarna á landsbyggðinni.
Hefur þessari stefnumörkun verið fylgt frá því að hún var
samþykkt? Ef svo er, hvernig?
5.Telurðu líklegt að störfum á vegum hins opinbera fjölgi á
Vestfjörðum á næstu tveimur árum ? Telurðu jafnvel að þeim
muni fækka á næstu árum?
6.Er samstaða meðal þingmanna kjördæmisins um uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem byggðakjarna?
7.Hefur baráttan fyrir línuívilnun veikt stöðu þingmanna
kjördæmisins að þínu mati?
6. Ert þú sem þingmaður sáttur við þína frammistöðu í baráttunni fyrir hagsmunum Vestfjarða.
„Það er öruggt að fyrirgreiðsla hins opinbera hefur haft
áhrif í þá átt. Til Vestfjarða
hefur verið veitt gríðarlega
miklu lánsfé með ríkisábyrgðum. Atvinnuþróunarstarfsemi
á vegum hins opinbera er
miklu meiri en áður var. Fjármagn til nýrrar atvinnustarfsemi sem er ætlað landsbyggðinni er meiri en nokkru sinni.
Þar hefur hins vegar afskaplega illa tekist til. Ný úthlutun
Byggðastofnunar sem stjórnvöld vildu að færu að umtalsverðu leyti í Norðvesturkjördæmi, fór þangað ekki. Þar
var þó um að ræða 700 milljónir króna. Það er rangt að
ekki hafi legið fyrir frambærilegar umsóknir frá fyrirtækjum
í kjördæminu. Ég veit einfaldlega betur. Það voru einhverjar
aðrar og óútskýrðar ástæður
sem réðu því hvernig fór. Ég
stuðlaði að því á Alþingi á
dögunum að það upplýsist að
heill milljarður sem átti að fara
til uppbyggingar hátæknigreina á landsbyggðinni fór í
meira og minna mæli til fyrirtækja í Reykjavík og það í alls
óskylda starfsemi. Þetta fé er
nú glatað í stórum stíl. Þetta er
ömurlegt. Það blasir með öðrum orðum við að miklu fjármagni er veitt til atvinnuþróunarmála á landsbyggðinni.
En merkilegt nokk, þá skilar
það sér ekki þangað sem þörfin
er brýnust. Þessu verðum við
að breyta. Viðurkennum mistökin og beitum nýjum aðferðum við að beina fjármunum
ríkisins til atvinnuþróunarmála svo þeir rati þangað sem
þörfin kallar.“
– Samkvæmt launatölum frá
Hagstofu Íslands virðist
launaþróun á Vestfjörðum
ekki sú sama og annars staðar
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á landinu. Einnig hefur komið
fram að lægstu laun eru greidd
í landbúnaði og hótel og veitingahúsarekstri. Eru áherslur
Vestfirðinga í uppbyggingu
atvinnuvega sinna rangar?
„Nei. Við höfum beint sjónum okkar mjög að sjávarútvegi. Þar þekkjum við best til
og á Vestfjörðum eru allar aðstæður til þess að stunda öflugan sjávarútveg. Samhliða höfum við byggt upp aðrar atvinnugreinar. Við þurfum að
leggja ennþá meira kapp á
uppbyggingu hátæknigreina,
líftækni í tengslum við sjávarútveginn og eflingu fjármálaþjónustu, til hliðar við viðskiptabankastarfsemina sem er
til staðar hér. Við sjáum að
þessar atvinnugreinar eru
vaxtarbroddur í atvinnuuppbyggingu í einkarekstri. Störfum fækkar hins vegar í hefðbundnari greinum vegna hátæknivæðingar. Við eigum
síðan gríðarlega mikla möguleika í ferðaþjónustu, atvinnugrein sem er mannaflsfrek og
skapar næst mestan gjaldeyri
allra atvinnugreina á Íslandi.
Munum að ferðaþjónusta er
ekki bara hótel og veitingahús.
Aukinn ferðamannastraumur
eykur almenn viðskipti á
svæðinu, örvar verslun, bankastarfsemi, notkun samgöngutækja og endalaust má upp
telja. Það væri því fráleitt af
okkur að leggja ekki áherslu á
þennan mikla vaxtarbrodd í
íslensku efnahagslífi. Satt er
að ýmis störf eru láglaunastörf
í ferðaþjónustu, en önnur vel
borguð. Eða hefur nokkur
haldið því fram að flugmenn
hafi það skítt?“
– Í byggðaáætlun ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar er
gert ráð fyrir uppbyggingu

þriggja byggðakjarna á landsbyggðinni. Hefur þessari
stefnumörkun verið fylgt frá
því að hún var samþykkt? Ef
svo er, hvernig?
„Nei henni hefur ekki verið
fylgt nægilega stíft eftir. Ýmis
mál eru í undirbúningi, öðrum
miðar of hægt, en mér sýnist
að atvinnulífsþátturinn ætli
enn eina ferðina að verða utangarðs í framkvæmd byggðaáætlunarinnar. Núverandi
byggðaáætlun er ekki eins
markviss og sú sem á undan
kom. Í framkvæmd þeirrar
fyrri var mjög margt gott gert,
sérstaklega varðandi jöfnun
lífskjara og áherslu á menntamál. Þar stóð hins vegar út af
að ekki var nægilegt mikið
gert með tillögurnar sem sneru
að uppbyggingu til að mynda
opinberra starfa. Það tel ég að
sé ein helsta ástæða þess að
markmið þeirrar áætlunar um
byggðaþróun á landsbyggðinni gengur ekki eftir.“
– Telurðu líklegt að störfum
á vegum hins opinbera fjölgi
á Vestfjörðum á næstu tveimur
árum? Telurðu jafnvel að þeim
muni fækka á næstu árum?
„Ég tel að það séu allar forsendur til þess að fjölga þeim
mjög verulega. Í ræðu á Alþingi 13. október sl. vék ég
einmitt að þessu og þau orð
eru kjarni málflutnigns míns
nú eins og á undanförnum árum: En það er alveg rétt sem
háttvirtir þingmenn hafa vakið
athygli á, við þurfum auðvitað
að reyna að leggja áherslu á
annars konar atvinnulega uppbyggingu jafnframt og ríkisstjórnin verður að taka fast á
þeim málum. Það blasir t.d.
alveg við að ef stærsti vinnuveitandi landsins, ríkisvaldið,
leggur ekki áherslu á uppbygg-
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göngur hafa verið stórefldar,
við höfum aukið áhersluna á
uppbyggingu menntunar mjög
mikið frá því sem áður var,
lífskjörin hafa verið jöfnuð og
þannig má ýmislegt telja. Atvinnulífsþátturinn og sérstaklega uppbygging nýrra atvinnutækifæra hefur hins vegar legið eftir. Það er það sem
ég tel að sé rót meinsins. Fyrir
hið opinbera er það góð fjárfesting að leggja fram fjármuni
til þess að stuðla að slíkri uppbyggingu; með því að auka
vægi opinberra starfa, með því
að sjá til þess að milljarðarnir
sem við höfum verið að leggja
til atvinnuþróunarstarfsemi
skili sér þar sem þörfin er mest
og með því að halda áfram
ábyrgri stefnu í ríkisfjármálum. Þannig sköpum við atvinnulífinu svigrúm, með lægra gengi og lágum vöxtum. Þá
verða til störf á landsbyggðinni
og þá dafna Vestfirðir eins og
landsbyggðin almennt.“

ingu sína úti á landi eins og á
höfuðborgarsvæðinu er þetta
stríð tapað. Stærsti vinnuveitandi landsins verður einfaldlega að leggjast á árarnar í
þessum efnum og ég vil í þessu
sambandi sérstaklega segja
það að auðvitað skapast núna
ný tækifæri með þeirri uppsveiflu sem fram undan er til
þess að fara í meira átak en
nokkru sinni fyrr, í það að
flytja hin opinberu störf út á
land, koma þeim fyrir í þeim
byggðarlögum þar sem fólk
kallar á vinnu. Eins og við
sjáum á tölum vantar okkur
inn í aldurshópana stóra árganga. Ein forsendan fyrir því
að unga fólkið, fólkið sem hefur leitað sér menntunar, komist
til starfa aftur í heimabyggðum
sínum er að ríkisvaldið leggist
á árarnar einmitt á þessum
vettvangi.”
– Er samstaða meðal þingmanna kjördæmisins um uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem
byggðakjarna?
„Já mér er ekki kunnugt um
annað. Ég held að eðlilegt sé
að horfa til atvinnusvæðanna
þegar við skilgreinum byggðakjarna. Það á við á norðanverðum Vestfjörðum, við
Eyjafjörð og á Mið – Austurlandi svo dæmi séu tekin um
svæði sem kölluð hafa verið
kjarnasvæði. Þannig eru norðanverðir Vestfirðir eiginlegur
byggðakjarni með sameiginlegt aðgengi að atvinnu og
þjónustu. Við þurfum því að
leggja áfram og meiri áherslu
á innbyrðis samgöngur á því
svæði, svo sem með því að
auka öryggi á leiðinni á milli
Súðavíkur og Ísafjarðar og
Bolungarvíkur og Ísafjarðar.“
– Hefur baráttan fyrir línuívilnun veikt stöðu þingmanna
kjördæmisins að þínu mati?
„Hvernig ætti það að hafa
gerst? Baráttan fyrir línuívilnun var háð af þingmönnum
stjórnarflokkanna. Andstæðinga þeirrar leiðar var að finna
í stjórnarandstöðunni. Þeir töluðu gegn þessari leið; gerðu
það til dæmis purrkunarlaust
á þeim stöðum þar sem andstaða gegn línuívilnun var
mest og helst reyndi á staðfestuna. Þegar málið kom til
atkvæða í þinginu voru þeir
líka á móti. Baráttan fyrir línuívilnun var barátta sem miðaði
að því að styrkja stöðu sjávarbyggða. Mér er ómögulegt að
trúa því að slík barátta veiki
stöðu þeirra sem fyrir henni
standa.“
– Ert þú sem þingmaður
sáttur við þína frammistöðu í
baráttunni fyrir hagsmunum
Vestfjarða?
„Ég er ekki sáttur við þann
árangur sem orðið hefur. Ég
hef hins vegar lagt mig fram
og gert það sem ég hef getað
og vitað best til þess að vinna
að heill Vestfjarða og landsbyggðarinnar í heild. Þessi mál
eru ekki einföld viðskiptis.
Ekki má heldur gleyma því að
völdin í þjóðfélaginu liggja
svo miklu víðar en hjá þingmönnum. Þeirra völd hafa einmitt farið þverrandi, sem er af
hinu góða. Ýmislegt hefur verið gert til þess að treysta starfsskilyrði atvinnulífsins, sam-
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Guðjón Arnar Kristjánsson þingmaður
Frjálslynda flokksins

Atvinnu- og
byggðastefna
ríkisstjórnarflokkanna er
gjaldþrota
– Hvert stefnir að þínu mati
í byggð á Vestfjörðum?
„Byggðir Vestfjarða hafa
allar átt undirstöðu sína í útgerð og fiskvinnslu. Samfara
því byggðust upp þjónustu fyrirtæki við sjávarútveginn. Það
var fyrirsjáanlegt að ef Vestfirðir misstu frá sér fiskikvóta
þá myndi afkoma allra, ekki
bara þeirra sem unnu beint við
sjávarútveg, stórversna og
þjónustugreinar í kjölfarið
missa grundvöll sinn. Í byrjun
síðasta áratugar tók Sjálfstæðisflokkurinn við völdum í
landinu og hefur haldið þeim
völdum síðan. Framan af síðasta áratug var vestfirsk áhersla sett á oddinn í fiskveiðistjórnun af þingmönnum allra
flokka á Vestfjörðum. Síðan
varð trúin á hinar stóru sameiningar ofan á hjá stjórnarflokkunum. Þingmenn stjórnarflokkanna á Vestfjörðum
móttóku þá stefnu sem sína.
Það ferli allt saman endaði
eins og allir vita með yfirtöku
á stærstum hluta á aflaheimildum Vestfirðinga án þess að
meirihluti bæjarstjórna áttaði
sig á því hvaða tekjusamdráttur og íbúafækkun fylgdi í kjölfarið. Síðan var gefist upp við
að verja veiðifrelsi smábátanna. Samt lágu fyrir skýrslur
um hvaða fækkun starfa fylgdi
kvótasetningu þeirra, sem gerð
var algjörlega að nauðsynjalausu. Þegar verkefni og tekjur
dragast saman kreppir einnig
síðar að annarri þjónustu.
Byggðastefnan sem átti að
fjölga störfum og efla kjarnabyggðir er nánast orðin ein.
Við erum í vörn og þurfum að
horfa á öll tækifæri með áhuga
þó í fyrstu sé um litlar tekjur

13

13

Anna Kristín Gunnarsdóttir.
að ræða. Nýliðun í sjávarútvegi er nú nánast lokuð leið
og fátt sem getur bætt upp
þannig undirstöðugrein þegar
hún lokast. Afneitun ríkisstjórnarflokkanna á því að atvinnu- og byggðastefna þeirra
sé gjaldþrota og skaðleg
byggðunum er mesti vandi Íslands og vont að horfa þrjú ár
fram í tímann án breytinga.“
– Hefur starfsemi opinberra
og hálfopinberra aðila í uppbyggingu atvinnulífs skilað
marktækum árangri? Ef svo
er hverjum.
„Ég fæ ekki séð að svo sé,
eins og málið snýr að Vestfjörðum. Þó má benda á að
menntun og símenntun og
Fræðslumiðstöðin hefur verið
að eflast á svæðinu.“
– Samkvæmt launatölum frá
Hagstofu Íslands virðist
launaþróun á Vestfjörðum
ekki sú sama og annars staðar
á landinu. Einnig hefur komið
fram að lægstu laun eru greidd
í landbúnaði og hótel og veitingahúsarekstri. Eru áherslur
Vestfirðinga í uppbyggingu atvinnuvega sinna rangar?
„Með lokun aðgangs að
sjávarútvegi og sölu kvóta og
skipa úr byggð varð mikið
tekjufall á Vestfjörðum og fólk
á besta aldri flutti burt. Það
tekur langan tíma að byggja
upp nýjar atvinnutekjur og
ferðamennskan er ekki hátekjugrein, hvað sem síðar
verður.“
–Í byggðaáætlun ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar er
gert ráð fyrir uppbyggingu
þriggja byggðakjarna á landsbyggðinni. Hefur þessari
stefnumörkun verið fylgt frá
því að hún var samþykkt? Ef
svo er, hvernig?
„Nei.“
– Telurðu líklegt að störfum
á vegum hins opinbera fjölgi
á Vestfjörðum á næstu tveimur
árum ? Telurðu jafnvel að þeim
muni fækka á næstu árum?
„Óbreytt stefna fjölgar varla
opinberum störfum að öðru
óbreyttu.“
– Er samstaða meðal þingmanna kjördæmisins um uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem
byggðakjarna?
„Frjálslyndir vilja efla
byggð út um landið.“
– Hefur baráttan fyrir línuívilnun veikt stöðu þingmanna
kjördæmisins að þínu mati?
„Ég vitna hér til orða þingmanns Frjálslynda flokksins,
Sigurjóns Þórðarsonar: ,,Nei,
ég tel að línuívilnunarmálið
hafi afhjúpað innantóm kosningaloforð kvótaflokkanna,
Framsóknar- og Sjálfstæðis-

Einar Kr. Guðfinnsson.

Guðjón Arnar Kristjánsson.

Jóhann Ársælsson.

Kristinn H. Gunnarsson.
flokks. Þingmenn þessara
flokka hikuðu ekki við að
reyna sitt ítrasta til að komast
hjá því að efna orð sín um
línuívilnun. Engin línuívilnun
hefði orðið nema vegna vasklegrar framgöngu Guðmundar
Halldórssonar. Framkvæmd
línuívilnunar af hendi sjávarútvegsráðherra er í skötulíki
og ekki í nokkru samræmi við
þau loforð sem gefin voru í
kosningabaráttunni. Það er
búið að klípa af loforðunum á
alla kanta, en verst er að hætta
er á að línuívilnunin verði á
kostnað byggðakvótans. Það
hefði verið mun árangursríkara
fyrir byggðirnar að fara að ráðum okkar í Frjálslynda flokknum og taka aukategundir s.s.
ýsu og steinbít, strax úr kvóta.”
– Ert þú sem þingmaður
sáttur við þína frammistöðu í
baráttunni fyrir hagsmunum
Vestfjarða.
„Ég geri eins mikið og orka
mín leyfir, aðrir en ég dæma
verkin. Stjórnarandstaðan hefur ekki mikil völd. Ríkisstjórnin ræður og þingmenn hennar
hlýða í öllu.“

Magnús Stefánsson
sóknar en þau munu þurfa
sameiginlega að skapa ný atvinnutækifæri sem byggja á
starfsemi sem er sem minnst
háð nálægð markaða fyrir aðföng og afurðir. Önnur byggðarlög s.s. suðurhluti Vestfjarða
mun eiga í erfiðari baráttu
vegna smæðar, þar mun þróun
sjávarútvegsins líklega ráð úrslitum um hvort byggirnar geti
varist. Verksmiðjan á Bíldudal
er þó gleðileg viðbót við atvinnulífið þar og mun skipta
afarmiklu máli.“
– Hefur starfsemi opinberra
og hálfopinberra aðila í uppbyggingu atvinnulífs skilað
marktækum árangri? Ef svo
er hverjum.
„Já, sérstaklega í uppbyggingu menntastofnana og rannsóknarstarfsemi. Starfsemi atvinnuþróunarsjóða, Iðntæknistofnunar og Byggðastofnunar
hafa einnig skilað verulegum
árangi á einstökum svæðum
og fyrir einstakar atvinnugreinar. Byggðastofnun virðist
þó uppá síðkastið vera stjórnað
útfrá öðrum sjónarmiðum en
þeim að styðja við byggðaþróun þar sem helst er þörf.
Þar virðist vera ríkjandi svipuð
almenn sjónarmið og í fjárfestingalánastarfsemi og iðnþróun. Menn þurfa greinilega að
skoða hvort þörf er á slíkri
stofnun ef sú stefna verður rekin áfram.“
– Samkvæmt launatölum frá
Hagstofu Íslands virðist
launaþróun á Vestfjörðum
ekki sú sama og annars staðar
á landinu. Einnig hefur komið
fram að lægstu laun eru greidd
í landbúnaði og hótel og veitingahúsarekstri. Eru áherslur
Vestfirðinga í uppbyggingu atvinnuvega sinna rangar?
„Landbúnaður hefur átt í
verulegum vanda og sauðfjárbúskapur sem er töluverður
á Vestfjörðum er ekki líklegur
til að verða arðbær á næstu
árum.
Þó mikill vöxtur hafi verið í
ferðaþjónustu hefur afkoman
ekki verið góð og laun í grein-

Sigurjón Þórðarson.
inni eru afar lág.Það er þó full
ástæða til að vona að arður af
ferðaþjónustu aukist og á uppbyggingu hennar þarf að leggja
áherslu. En eigi atvinnulíf að
vera í blóma á landsbyggðinni
þarf að tryggja að að þar sé
skóla og menntaumhverfi til
staðar. Víðtæk tækniþekking
og menntun er alger nauðsyn
til að byggðarlög geti boðið
upp á fjölbreytt atvinnulíf og
samkeppnishæfar tekjur og þar
með það mannlíf sem nútíminn krefst “
– Í byggðaáætlun ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar er
gert ráð fyrir uppbyggingu
þriggja byggðakjarna á landsbyggðinni. Hefur þessari
stefnumörkun verið fylgt frá
því að hún var samþykkt? Ef
svo er, hvernig?
„Nei stefnunni hefur ekki
verið framfylgt. Það sem hefur
hins vegar einkennt byggðastefnu ríkisstjórnar er eftirfarandi. Ákvarðanir hafa verið
teknar og framkvæmdir eru
hafnar við mestu uppbyggingu
í orku og iðnaðarmálum í sögu
landsins á austurhluta þess.
Jafnframt hafa stærstu ákvarðanir síðustu ára um jarðgöng
verið teknar á Austurlandi og
í framhaldi af þeim hefur verið
ákveðið að grafa tvenn göng
frá Ólafsfirði til Siglufjarðar.
Samhliða þessu hefur verið
skipt um byggðamálaráðherra
og ný byggðaáætlun sem leggur aðaláherslu á Akureyri hefur verið samþykkt. Hinn nýi
byggðamálaráðherra hefur svo
látið hendur standa fram úr
ermum við það verkefni að
beina byggðastuðningi í kjördæmi sitt.
Önnur illa sett landssvæði
hafa hafa setið eftir með mjög
skarðan hlut, þar á meðal
Vestfirðir.“
– Telurðu líklegt að störfum
á vegum hins opinbera fjölgi
á Vestfjörðum á næstu tveimur
árum ? Telurðu jafnvel að þeim
muni fækka á næstu árum?
„Störfum á vegum hins opinbera mun hvorki fjölga eða

Jóhann Ársælsson
þingmaður Samfylkingarinnar:

Byggðastuðningur fer í
kjördæmi
byggðamálaráðherra
– Hvert stefnir að þínu mati
í byggð á Vestfjörðum?
„Að óbreyttu eignarhaldsfyrirkomulagi á veiðirétti er
nýliðun næstum úr sögunni í
undirstöðuatvinnugrein Vestfjarða, sjávarútveginum. Það
þýðir að aðrir vaxtarbroddar
verða að vera til staðar ef
byggðunum á ekki að hnigna.
Helst gæti Ísafjörður og næstu
byggðarlög átt möguleika til
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fækka á næstunni svo máli
skipti nema veruleg verkefni
verði flutt frá ríkinu til sveitarfélaganna en það er lengra en
tvö ár í að það geti skilað sér
að marki. En í aukinni þjónustu
á vegum sveitarfélaganna eru
mikil tækifæri falin í framtíðinni. Þetta er auðvitað tengt
stækkun og eflingu sveitarfélagana og flutningi verkefna
s.s. heilsugæslu. öldrunarþjónustu og þjónustu við fatlaða
til þeirra.“
– Er samstaða meðal þingmanna kjördæmisins um uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem
byggðakjarna?
„Það held ég að sé vafalaust
en við það er auðvitað sá fyrirvari að stutt verði við byggðakjarna utan áhrifasvæðis Ísafjarðar. Það verður að sjá til
þess með öllum ráðum að þessi
byggðakjarnahugmynd verði
framkvæmd til hagsbóta fyrir
áhrifasvæði byggðakjarnanna
en ekki á kostnað annara
byggðarlaga.“
– Hefur baráttan fyrir línuívilnun veikt stöðu þingmanna
kjördæmisins að þínu mati?
„Baráttan fyrir línuívilnun
gagnaðist stjórnarflokkunum
í kosningabaráttunni en mun
ekki skila neinu umtalsverðu
til bóta í sjávarbyggðum. Ekkert nema jafnræði til að nýta
auðlindina getur skapað eðlilegt umhverfi útgerða í sjávarbyggðunum. Já, líklega hafa
stjórnarþingmenn veikst vegna þessara átaka gefið eitthvað
eftir í byggðamálum vegna
baráttu fyrir línuívilnun.“

– Ert þú sem þingmaður
sáttur við þína frammistöðu í
baráttunni fyrir hagsmunum
Vestfjarða
„Já, ég tel að ég hafi barist
fyrir því sem mestu skiptir fyrir
byggð á Vestfjörðum.Það er
jafnræði og atvinnufrelsi til
að nýta auðlindina. Komist atvinnufrelsi aftur á í sjávarútvegi munu Vestfirðinga ekki
þurfa að kvíða neinu í samkeppninni um að nýta fiskinn
á nálægum miðum. Sérstaða
Vestfjarða vegna legu þeirra
við góðum miðum ætti að vera
styrkur þeirra en hefur ekki
verið það á undanförnum árum
vegna þess matadors sem útvegsmenn geta spilað með
veiðiréttinn. Árangur í baráttunni fyrir jafnræði og atvinnufrelsi í útgerð mun ráða úrslitum um byggð þar sem fólk á
allt undir því að sækja björg í
sjóinn.“

Magnús Stefánsson
þingmaður
Framsóknarflokksins

Stefnt er að
fjölgun starfa
hins opinbera
á Vestfjörðum
– Hvert stefnir að þínu mati
í byggð á Vestfjörðum?
„Byggð á Vestfjörðum hefur um árabil almennt látið undan síga, því miður. Hvað framtíðin ber í skauti sér í þeim

efnum er ekki gott að segja til
um, en það byggist fyrst og
fremst á því hvernig tekst til
við uppbyggingu atvinnulífs
á svæðinu. Þar þarf að koma
til meiri fjölbreytni í atvinnustarfsemi, m.a. til þess að Vestfirðingar sem mennta sig geti
átt þess kost að fá störf við sitt
hæfi í heimabyggð. Samgöngumál skipta máli í þessu
sambandi, uppbygging vegakerfisins er í fullum gangi og
mikið ríður á að því verkefni
ljúki eins fljótt og mögulegt
er. Menntunarkostir skipta
einnig miklu máli, í því sambandi vegur þungt að möguleikar á háskólanámi verði
auknir á Vestfjörðum. Ég tel
að ef tekst að nýta þá möguleika sem uppi eru og verða á
næstu árum, þá sé nokkuð bjart
yfir hvað byggðaþróun varðar
á Vestfjörðum í heild sinni.“
– Hefur starfsemi opinberra
og hálfopinberra aðila í uppbyggingu atvinnulífs skilað
marktækum árangri? Ef svo
er hverjum.
„Spurningin um það hvort
starfsemi opinberra og hálfopinberra aðila í uppbyggingu
atvinnulífs hafi skilað marktækum árangri, veltur á því
hvað er miðað við. Opinberar
stofnanir og stjórnvöld hafa
leitast við að styðja við uppbyggingu atvinnulífs á Vestfjörðum, árangurinn af því er
misjafn. Eitt dæmi um góðan
árangur af slíku eru áform um
uppbyggingu kalkþörungaverksmiðju í Bíldudal, sem nú
virðast sem betur fer vera að

komast í höfn. Þar hafa opinberir aðilar átt gott samstarf
við einkaaðila og sveitarstjórnarstigið og það er vonandi að skila tilætluðum árangri. Fleiri dæmi mætti nefna,
en einnig má finna dæmi um
hið gagnstæða.“
– Samkvæmt launatölum frá
Hagstofu Íslands virðist
launaþróun á Vestfjörðum
ekki sú sama og annars staðar
á landinu. Einnig hefur komið
fram að lægstu laun eru greidd
í landbúnaði og hótel og veitingahúsarekstri. Eru áherslur
Vestfirðinga í uppbyggingu
atvinnuvega sinna rangar?
„Það hvort áherslur Vestfirðinga í uppbyggingu atvinnuvega sinna eru réttar eða
rangar út frá viðmiðum við
launastig er ekki einfalt að
segja til um. Mikil áhersla hefur verið á uppbyggingu ferðaþjónustunnar á Vestfjörðum,
heimamenn og opinberir aðilar
hafa staðið saman um það.
Einnig hefur um langan tíma
staðið yfir kynning á Vestfjörðum sem áhugaverðu
svæði fyrir ferðamenn. Samkvæmt nýlegri könnun kemur
í ljós að mikill áhugi er fyrir
því að heimsækja Vestfirði.
Velta og laun í ferðaþjónustu
ræðst af umfangi ferðaþjónustunnar og lengd ferðatímabilsins.
Með aukinni umferð ferðamanna og þjónustu við þá má
vænta þess að hagur atvinnugreinarinnar og starfsfólks
batni, út frá því er áherslan að
þessu leyti rétt. Að öðru leyti
er nauðsynlegt að byggja upp
fjölbreyttara atvinnulíf með
vel launuðum störfum, með
sjávarútveginn sem grundvallar atvinnugrein á svæðinu. Ég
tel að Vestfirðingar séu að
vinna að þessu og þá erum við
á réttri leið.“
– Í byggðaáætlun ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar er
gert ráð fyrir uppbyggingu
þriggja byggðakjarna á landsbyggðinni. Hefur þessari
stefnumörkun verið fylgt frá
því að hún var samþykkt? Ef
svo er, hvernig?
„Mótuð hefur verið sú stefna
að leggja áherslu á Ísafjörð
sem öflugan byggðakjarna á
Vestfjörðum. Unnið er að því
að fylgja þessari áherslu eftir
og er það samstarfsverkefni
hinna ýmsu aðila, stjórnvalda
og sveitarfélaga. Starf er í
gangi sem miðar að því að
fylgja eftir og útfæra byggðaáætlun um Vestfirði, sem var
sett fram að frumkvæði Vestfirðinga og er nú samstarfsverkefni Vestfirðinga og
stjórnvalda. Veitt hefur verið
fjármagni í eflingu háskólanáms á Ísafirði, svo dæmi sé
tekið. Fullur vilji og áhugi er á
því að þessi stefnumótun gangi
eftir og er von til þess að af
því verði sá árangur sem að er
stefnt, grundvöllur þess er víðtækt samstarf aðila í stjórnkerfinu, sveitarfélaganna, alþingismanna og annarra sem
málinu tengjast.“
– Telurðu líklegt að störfum
á vegum hins opinbera fjölgi
á Vestfjörðum á næstu tveimur
árum ? Telurðu jafnvel að þeim
muni fækka á næstu árum?
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„Stefnt er að því að fjölga
störfum á vegum hins opinbera
á Vestfjörðum og er von til að
það gangi eftir. Þar er um að
ræða störf á vegum ríkisins og
sveitarfélaganna, með auknum
verkefnum sem sveitarfélögin
munu væntanlega taka að sér
af hendi ríkisins má búast við
að störfum af þessu tagi fjölgi.
Ég tel ekki að opinberum störfum muni fækka á Vestfjörðum
ef litið er til framtíðar.“
– Er samstaða meðal þingmanna kjördæmisins um uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem
byggðakjarna?
„Það hvort samstaða sé
meðal þingmanna kjördæmisins um uppbyggingu Ísafjarðar
sem byggðarkjarna, birtist
m.a. í byggðaáætlun og greinargerð með henni sem Alþingi
hefur samþykkt. Ég fullyrði
fyrir hönd Framsóknarmanna
að við munum fylgja þeirri
stefnumótun eftir.“
– Hefur baráttan fyrir línuívilnun veikt stöðu þingmanna
kjördæmisins að þínu mati og
ert þú sem ert þú sem þingmaður sáttur við þína frammistöðu í baráttunni fyrir hagsmunum Vestfjarða
„Ég tel ekki að barátta þingmanna kjördæmisins fyrir
línuívilnun hafi veikt stöðu
þingmannanna. Sem þingmaður kjördæmisins legg ég mig
fram um að vinna að hagsmunamálum kjördæmisins í
heild. Hvað varðar Vestfirði
sérstaklega hef ég lagt mig
fram á sama hátt. Hins vegar
er það svo með þessi mál eins
og annað í lífinu að manni
finnst oft hægt að gera betur
og ná meiri árangri, en ég hef
lagt mig fram í þessum efnum
og tel að í samstarfi við aðra
þingmenn, ráðherra, sveitarstjórnarmenn og aðra aðila hafi
náðst árangur. Baráttan heldur
áfram svo lengi sem ég hef til
þess aðstöðu að koma að málum og vinna að framgangi
þeirra mála sem uppi eru
hverju sinni.“

Kristinn H. Gunnarsson
þingmaður
Framsóknarflokksins

Byggðaáætlun fylgt
hvað varðar
Akureyri
– Hvert stefnir að þínu mati
í byggð á Vestfjörðum?
„Áframhaldandi undanhald
með fólksfækkun. Þó er erfitt
að slá föstu um þróun langt
fram í tímann. Hún getur
breyst skyndilega af ástæðum
sem ekki verða endilega fyrirséð.“
– Hefur starfsemi opinberra
og hálfopinberra aðila í uppbyggingu atvinnulífs skilað
marktækum árangri? Ef svo
er hverjum.
„Opinberir aðilar eru fyrst
og fremst í því að veita þjónustu við íbúana og starfsemi
þeirra hefur yfirleitt verið góð.
Markmiðið með starfsemi
opinberrar þjónustu er ekki að
byggja upp atvinnulífið, en á

hitt er að líta að dreifing þjónustunnar hefur ekki skilað
störfum um landið í svipuðum
mæli og á höfuðborgarsvæðinu.“
– Samkvæmt launatölum frá
Hagstofu Íslands virðist
launaþróun á Vestfjörðum
ekki sú sama og annars staðar
á landinu. Einnig hefur komið
fram að lægstu laun eru greidd
í landbúnaði og hótel og veitingahúsarekstri. Eru áherslur
Vestfirðinga í uppbyggingu
atvinnuvega sinna rangar?
„Nei, það held ég ekki. Tekjur í sjávarútvegi hafa lækkað
mikið, sérstaklega útgerð, í
kjölfar þess að togaraútgerð
dróst verulega saman og störfum fækkaði. Í þjonustugreinum eins og hótel- og veitingahúsarekstri er afkoman tengt
fjölda ferðamanna. Það háir
Vestfirðingum að búa við
langa vegi og ekki alla góða.“
– Í byggðaáætlun ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar er
gert ráð fyrir uppbyggingu
þriggja byggðakjarna á landsbyggðinni. Hefur þessari
stefnumörkun verið fylgt frá
því að hún var samþykkt? Ef
svo er, hvernig?
„Já, hvað varðar Akureyri.
Á Austurlandi er staðið vel að
verki varðandi atvinnuuppbyggingu, en lítið miðar með
byggðakjarnann þar svo og á
Ísafirði. Almennt þá hefur ekki
verið sinnt því að skilgreina
hvað felst í því að staður á að
vera byggðakjarni og hvað ríkið á að gera til þess að framkvæma það markmið.“
– Telurðu líklegt að störfum
á vegum hins opinbera fjölgi
á Vestfjörðum á næstu tveimur
árum ? Telurðu jafnvel að þeim
muni fækka á næstu árum?
„Nei, ekki líklegt að störfum
fjölgi að óbreyttu. En það
ræðst af því hvort finnst hinn
pólitíski vilji til að hrinda góðum áformum í verk. Ef sólin
hækkar á lofti í þeim efnum
þá getur fleira orðið grænt en
grasið.“
– Er samstaða meðal þingmanna kjördæmisins um uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem
byggðakjarna?
„Það er rétt að hver svari
fyrir sig, en ég vona að samstaða ríki um það.“
–Hefur baráttan fyrir línuívilnun veikt stöðu þingmanna
kjördæmisins að þínu mati?
„Ég tel að sú barátta hafi
styrkt mína stöðu, en legg ekki
mat á stöðu annarra.“
– Ert þú sem þingmaður
sáttur við þína frammistöðu í
baráttunni fyrir hagsmunum
Vestfjarða?
„Já, en ekki sáttur við árangurinn. Ég vil snúa við
byggðaþróuninni á Vestfjörðum og sjá fólki fara að fjölga
og atvinnulíf verða fjölbreytt
og þróttmikið. Margt gott fólk
leggur stund á atvinnurekstur
hér vestra og ef því er lagt lið
og gefið tækifæri þá mun vel
til takast.“

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560
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orðið fyrir miklum vonbrigðum með bæjarstjórn Ísafjarðar
að hún skuli ekki taka af skarið
og tala tæpitungulaust gegn
kvótakerfinu sem heftir aðalatvinnuveg Vestfirðinga. Það
er mikilvægt að byggja upp
ferðaþjónustu og hafa góða
opinbera þjónustu þar sem
þessar greinar skjóta fleiri fjölbreyttari stoðum undir byggðina. Margir eiga mikið hrós
skilið fyrir frumkvöðlastarf í
ferðaþjónustu. Mörg þessara
fyrirtækja eru ung og eru að
byggja sig upp og vonandi geta
þau greitt hærri laun þegar
fram í sækir. Það sem skiptir
miklu máli nú er að Vestfirðingar sameinist hvar í flokki
sem þeir standa og hvaða störfum sem þeir gegna, gegn afnámi sjómannaafsláttar sem
mun án efa rýra ráðstöfunartekjur sjómanna.“
– Í byggðaáætlun ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar er
gert ráð fyrir uppbyggingu
þriggja byggðakjarna á landsbyggðinni. Hefur þessari
stefnumörkun verið fylgt frá
því að hún var samþykkt?
„Nei“
– Telurðu líklegt að störfum
á vegum hins opinbera fjölgi
á Vestfjörðum á næstu tveimur
árum? Telurðu jafnvel að þeim
muni fækka á næstu árum?
„Í sannleika sagt þá tel ég
að miðað við stjórnarstefnu
undangengina 9 ára að þeim
muni ekki fjölga og tel að
Vestfirðingar verði að heyja
harða varnarbaráttu fyrir þeim
störfum sem nú eru unnin á
Vestfjörðum.“
– Er samstaða meðal þingmanna kjördæmisins um uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem
byggðakjarna?
„Við Guðjón Arnar styðjum
málið.“
– Hefur baráttan fyrir línuívilnun veikt stöðu þingmanna
kjördæmisins að þínu mati?
„Nei ég tel að línuívilnunarmálið hafi afhjúpað innantóm
kosningaloforð kvótaflokkanna Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Þingmenn þessara flokka hikuðu ekki við að
reyna sitt ítrasta til að komast
hjá því að efna orð sín um
línuívilnun. Engin línuívilnun
hefði orðið nema vegna vasklegrar framgöngu Guðmundar
Halldórssonar. Framkvæmd
línuívilnunar af hendi sjávarútvegsráðherra Árna Mathiesen er í skötulíki og ekki í
nokkru samræmi við þau loforð sem gefin voru í kosningabaráttunni. Það er búið að klípa
af loforðunum á alla kanta, en
verst er að hætta er á að línuívilnuin verði á kostnað byggðakvótans. Það hefði verið
mun árangursríkara fyrir
byggðirnar að fara að ráðum
okkar í Frjálslynda flokknum
og að taka aukategundir s.s.
ýsu og steinbít, strax út úr
kvóta.“
– Ert þú sem þingmaður
sáttur við þína frammistöðu í
baráttunni fyrir hagsmunum
Vestfjarða.

Sigurjón Þórðarson
þingmaður
Frjálslynda flokksins

Mikil vonbrigði með
bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar
– Hvert stefnir að þínu mati
í byggð á Vestfjörðum?
„Ég hef fylgst með íbúaþróun landsbyggðarinnar á síðustu árum og staðreyndin er
sú að „þróunin“ á Vestfjörðum
hefur verið íbúum hefur fækkað gríðarlega í stjórnartíð
Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Þessi öfugþróun er bein afleiðing af aðgerðum stjórnvalda í aðalatvinnugreinum landsbyggðarinnar sjávarútvegi og landbúnaði og þessari þróun verður
einungis snúið við með breyttri
stjórnarstefnu. Kvótakerfið
hefur girt fyrir nýliðun í sjávarútvegi og það hefur augljóslega komið illa niður á þeim
byggðum sem megin stoðir atvinnulífsins byggja á sjávarútvegi. Það getur hver maður
séð að það yrði þungur baggi
fyrir Reykjavíkinga að bera,
ef enginn nýr aðili gæti haslað
sér völl í verslun eða þjónustu.“
– Hefur starfsemi opinberra
og hálfopinberra aðila í uppbyggingu atvinnulífs skilað
marktækum árangri?
„Það hafa eflaust margir opinberir aðilar barist hart fyrir
auknum verkefnum s.s. bæjaryfirvöld á Ísafirði, Náttúrustofa Vestfjarða, Fræðslumiðstöð Vestfjarða. Þetta hefur
verið þungur róður, þar sem
enginn skilningur virðist vera
hjá ráðherrum Framsóknar og
Sjálfstæðisflokks, þrátt fyrir
fagurgala í skýrslubunkum.
Það er ekki ráðið í lausar stöður heilsugæslunar á Vestfjörðum. Einungis eru mannaðar 3
af fjórum til fimm heimilislæknastöðum á Ísafirði og einungis önnur af 2 stöðum
sjúkrahúlækna á Ísafirði er
setin. Hjúkrunarfræðingur og
læknir eru ekki ráðin í lausar
stöður á Þingeyri og eftir því
sem ég veit best er ekki ráðið
í stöður lækna á Patreksfirði
og Hólmavík. Þess ber að geta
að engin auglýsing er um að
þessi störf séu laus til umsóknar inn á vef ríkisins, þar sem
laus störf eru auglýst. Það
stendur til að fækka starfsmönnum RF og draga úr starfsemi Vegagerðarinnar á Ísafirði.“
– Samkvæmt launatölum frá
Hagstofu Íslands virðist
launaþróun á Vestfjörðum
ekki sú sama og annars staðar
á landinu. Einnig hefur komið
fram að lægstu laun eru greidd
í landbúnaði og hótel og veitingahúsarekstri. Eru áherslur
Vestfirðinga í uppbyggingu
atvinnuvega sinna rangar?
„Ég tel að Vestfirðingar eigi
að berjast af hörku gegn þeim
órétti sem þeir eru beittir í
sjávarútvegsmálum og ég hef
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„Ég geri mitt besta til að
tala máli almennings á landsbyggðinni, en eflaust er alltaf
hægt að gera betur og ég þigg
allar ábendingar með þökkum.“
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Þingmenn og bæjarfulltrúar kynna sér starfsemi Ágústar og Flosa. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson

Þingmenn Norðvesturkjördæmis á Ísafirði

Heimsóttu húseiningaverksmiðju Ágústar og Flosa ehf.
Þingmenn Norðvesturkjördæmis heimsóttu húseiningaverksmiðju Ágústar og Flosa ehf. á Ísafirði í síðustu viku ásamt
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar en þingmennirnir voru staddir á
Ísafirði vegna fundar sem bæjarstjórnin boðaði til að ræða
fækkun opinberra starfa í sveitarfélaginu. Að fundinum loknum var boðið í kaffisopa hjá Ágústi og Flosa ehf. þar sem
þingmenn og bæjarfulltrúar fengu stutta kynningu á starfseminni.
„Okkur langaði til að sýna þingmönnunum hvað er að gerast jákvætt hér á svæðinu og buðum þeim í stutta kynningu á
því sem við erum að gera og því sem við ætlum að gera. Það
kom í ljós að við erum með einu timbureiningaverksmiðjuna
í kjördæminu en það eru tvær sem framleiða steypueiningar í
Borgarnesi og á Akranesi“, sagði Torfi Jóhannsson, einn af
eigendum Ágústar og Flosa ehf. í samtali við blaðið.
– kristinn@bb.is

Gestunum var boðið upp á snittur og kaffi.

Guðmundur Einarsson vélfræðikennari við MÍ

Gefur út kennslubók í vélgæslu
Guðmundur Einarsson,
vélfræðikennari við Menntaskólann á Ísafirði hefur skrifað kennslubók í vélgæslu
sem gefin hefur verið út af
skipsbókum, fyrirtæki Guðmundar og eiginkonu hans
Ólafar Veturliðadóttur.
Guðmundur sá um alla
vinnslu bókarinnar en hún er
ætluð fyrir vélgæslunámskeið sem veita ákveðin
starfsréttindi á báta undir 20
rúmlestum. Bókin skiptist í
þrjá hluta og fjallar um vélina, vélbúnað og rafmagnsfræði. Guðmundur segir miðhluta bókarinnar enn í mótun
og eigi eftir að bætast við
hann í seinni útgáfum.
Guðmundur segir bókina
þegar í notkun í Keflavík og
Vestmannaeyjum. Ætlunin
er að halda samskonar námskeið á Ísafirði fyrir páska
og á Tálknafirði í ágúst í samstarfi við Fræðslumiðstöð
Vestfjarða. – kristinn@bb.is

Guðmundur Einarsson (lengst t.h.) á heimavelli í Menntaskólanum á Ísafirði.
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Smáauglýsingar

Jón Bjarnason þingmaður Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs skrifar

Aðalfundur Krabbameinsfélagsins Sigurvonar verður haldinn
miðvikudaginn 17. mars kl. 20 á
Hótel Ísafirði. Venjuleg aðalfundarstörf. Stjórnin.
Starfsmann vantar á golvöllinn í
Bolungarvík frá 10. maí nk. til 1.
okt. Góð laun fyrir góðan starfsmann. Uppl. gefur Helgi Birgisson í síma 847 1921.
Til sölu er tæplega sex mánaða
gamall, hreinræktaður Beagle
hvolpur á kr. 120.000. Uppl. í
síma 456 4521 og 848 2991.
Nokia 3510 sími tapaðist í Krúsinni laugardagskvöldið 6. mars.
Finnandi hafi samband í síma
456 3702.
Til sölu er Savage riffill, cal 222
með kíki. Verð kr. 30 þús. Ath!
Ýmis skipti koma til greina. Uppl.
í síma 847 3422.
Til sölu eru Koflach skíðaskór nr.
43-44. Verð kr. 10 þús. Uppl.
gefur Stefán í síma 895 7152.
Til leigu er 2ja herb. íbúð við
Eyrargötu. Uppl. gefur Brynjar í
síma 848 2054.
Til sölu er 4-5 herb., 108 m²
íbúð með u.þ.b. 70m² kjallara
og bílskúr á eyrinni á Ísafirði.
Eignarlóð. Uppl. í síma 456 4269.
Óska eftir slöngubát og litlum
utanborðsmótor. Upplýsingar í
síma 864 6551.
Til sölu er Benefon NMT handsími og Toyota prjónavél. Selst
ódýrt. Uppl. í síma 456 7160.
Til sölu er Subaru Impreza árg.
1999, skoðaður 05, 1,6 vél,
4x4, ekinn 83 þús. km. Tilboð
óskast. Uppl. gefur Jóhann í síma
848 0876 eða 849 2341.
Óska eftir rimlarúmi. Uppl. gefur
Dabbý í síma 456 6238.
Til sölu er Suaru Legacy árg. 96,
ekinn 133 þús. km. Sjálfskiptur
og skoðaður 05. Upplýsingar í
síma 895 0475.
Til sölu er Playstation 2 tölva
ásamt aukabúnaði. Nýleg og góð
tölva. Einnig er til sölu Nokia
7210 GSM sími. Upplýsingar í
síma 869 2469.
Til sölu er Canon Powershot G2
stafræn myndavél, 4mp (4000
pixla). Nánari upplýsingar í síma
894 8630.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Hringið
í síma
456 4560

Að elska byggja og treysta á landið
Spurningar BB sem sendar
voru þingmönnum kjördæmisins snúast um pólitíska stefnu
og gildismat. Þar hefur Vinstrihreyfingin - grænt framboð
allt aðrar áherslur en núverandi
stjórnvöld. Byggðin um allt
land er auðlegð og með búsetunni tryggjum við verndun og
sjálfbæra nýtingu auðlindanna. Við búum í góðu og
gjöfulu landi. Í krafti réttlætis
og jöfnuðar tryggjum við öryggi fólks í atvinnnu og lífskjörum. Öflugt velferðarkerfi
er hornsteinn í stefnu Vinstrigrænna. Stefna stjórnvalda
birtist m.a. í einkavæðingu á
almannaþjónustu, aukinni
samþjöppun og fákeppni á
flestum sviðum þjónustu og
atvinnulífs og er hinum dreifðu
byggðum afar þung í skauti.

Að vera í þjóðbraut
Styrkur byggðarlaganna á
Vestfjörðum þegar þær voru
sem öflugastar var sá að sjórinn meðfram ströndinni var
þjóðbrautin. Öflugt net innanlandssiglinga og beinar skipaferðir frá höfnum Vestfjarða
til erlendra hafna gerðu þennan
landshluta afar sterkan og
sjálfstæðan í öllu tilliti. Það
varð því mikið áfall þegar
strandsiglingar og beinar ferðir
til útlanda lögðust af að mestu.
Samgöngubætur á landi fóru
allt of seint af stað og voru of
veikburða til að vega upp tjón
Vestfirðinga þegar strandsiglingar voru lagðar niður.
Jarðgöngin milli Ísafjarðar,
Súgandafjarðar og Önundarfjarðar mörkuðu tímamót og
væri staðan önnur nú ef því
átaki hefði verið fylgt eftir.
Og þó að takist að leggja góðan
hringveg um Vestfirði er ljóst
að samkeppnisstaðan verður
áfram erfið ef allur inn- og
útflutningur á að fara um hafnir
á suðvesturhorninu. Þá verða
Vestfirðingar að greiða auka-

lega allan kostnað af flutningi
sem fer landleiðina. Ég hef
flutt tillögu um að könnuð
verði hagkvæmni strandflutninga og tel strandsiglingar
skipta miklu máli til að tryggja
samkeppnishæfni atvinnulífs
á Vestfjörðum.

ljósi þess að það ætti að vera
markmið allra að Ísland verði
í alvöru ferðamannaland til
frambúðar.“ „Til að ná markmiðinu þarf kjark og meðvitund allra sem málið varða og
er það von mín að nýja árið
veki menn til umhugsunar um
þessi mál“.

Nálægðin við
gjöful fiskimið
Í fyrstu grein laga um stjórn
fiskveiða stendur: „Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru
sameign íslensku þjóðarinnar.
Markmið laganna er að stuðla
að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því
trausta atvinnu og byggð í
landinu“. Vinstrihreyfingin grænt framboð krefst þess að
markmið laganna standi og
nýtingarréttur sjávarbyggðanna sé virtur. Með því að
byggðatengja hluta fiskveiðiréttindanna yrði atvinnuöryggi
fiskverkafólks og sjómanna
tryggt. Búsetan í sjávarbyggðunum hefur byggst vegna nálægðar við gjöful fiskimið og
íbúum þeirra ber rétturinn til
að nýta þau. Línuívilnun getur
verið einn liður í endurskoðun
til vistvænni veiða. En mikilvægt er að sú aukning veiðiheimilda sé byggðatengd með
beinum hætti og auki þar með
atvinnuöryggi sjómanna og
landverkafólks svo og fiskvinnslunnar í viðkomandi
byggðarlögum. Brýnustu
hagsmunir Vestfirðinga eru að
lögum um stjórn fiskveiða
verði breytt þannig að forgangsréttur íbúanna til auðlindarinnar sé tryggður.

Sjálfbær
ferðaþjónusta
Samkvæmt nýjustu tölum
fjölgaði erlendum ferðamönnum á Íslandi um 40 þús. á sl.
ári eða í 320 þús. manns. Þessi

Háskóli Vestfjarða á Ísafirði
Jón Bjarnason.
aukning ein jók gjaldeyristekjur þjóðarinnar um 5 milljarða
króna og námu þær samtals
42 milljörðum króna. Til samanburðar má nefna að fullbúið
álver á Reyðarfirði er áætlað
að skili 8 milljörðum í hreinar
gjaldeyristekjur á ári. Stendur
þó óafturkræf náttúrufórn og
2-300 milljarða fjárfesting þar
að baki.
Það bendir allt til að fjöldi
erlendra ferðamanna geti
meira en tvöfaldast á næstu 10
árum. Hér eiga Vestfirðir gríðarlega möguleika, ríkir af
ósnortinni náttúru og lausir við
mengandi stóriðju. Dorothee
Lubecki ferðamálfulltrúi skrifar athyglisverða grein í Norðurstjörnuna, blað Vinstri
grænna í kjördæminu. Hún
lýsir þar frumkvöðulsstarfi
sínu og framvindu fjölþjóðlegs
verkefnis í sjálfbærri ferðaþjónustu á Vestfjörðum:
„Vestfirðir hafa fengið
þrenn verðlaun síðan sem
staðfesta árangurinn en þróun
svæðisins sjálfs er ekki nóg.
Það er ljóst að það eru ekki
síst íbúar, ferðaþjónustuaðilar
og sveitarstjórnarmnenn sem
þurfa að tileinka sér sömu hugsjón og þeir sem aðhyllast
sjálfbæra ferðamennsku.
Sannfæra þarf þá sem starfa í
greininni og sem stjórna henni
um að sjálfbær ferðamennska
er raunhæfur kostur ekki síst í

Öll störf og verkefni á háskólastigi eru nú almenningseign og óaðskiljanlegur hluti
þróaðs samfélags. Aukin
menntun, fjölbreytt atvinna,
blómlegt mannlíf og hagvöxtur fara saman ef rétt er á
málum haldið. Stofnun háskóla á Ísafirði er því lífsspursmál fyrir Ísafjörð og nærliggjandi byggðir. Sá háskóli
ætti t.d. að fara með rannsóknir
og vöktun á lífríkinu til lands
og sjávar á Vestfjörðum. Við
afgreiðslu fjárlaga sl. haust
lögðum við Guðjón A. Kristjánsson til að veitt yrði fé þegar
á þessu ári til að vinna að
stofnun Háskóla Vestfjarða á
Ísafirði. Sú tillaga okkar náði
ekki fram að ganga að þessu
sinni, en nokkrir stjórnarþingmenn kjördæmisins hafa nú
lagt fram þingsályktunartillögu sama efnis. Vonandi
verður ekki látið sitja við orðin
tóm og Háskóli Vestfjarða
komist á fjárlög 2005

Hlúa að því
sem fyrir er
Hversu sterk sem löngunin
er til að fitja upp á nýjungum
megum við ekki gleyma að
hlúa að því sem fyrir er. Mér
verður hugsað til heilbrigðisþjónustunnar og lyfjaafgreiðslanna. Í skjóli fákeppni er
verið að skera niður þjónustu í
afgreiðslu lyfja. Á síðasta
þingi voru lagðar niður stjórnir

Það bendir allt til
að fjöldi erlendra
ferðamanna geti
meira en tvöfaldast á næstu
10 árum. Hér eiga
Vestfirðir gríðarlega möguleika,
ríkir af ósnortinni
náttúru og lausir
við mengandi
stóriðju
sjúkrahúsa og eiga nú heimamenn enga aðkomu þar að.
Framtíð heilbrigðiseftirlits er
í óvissu og ef að líkum lætur
stendur einkavæðing þar fyrir
dyrum.
Það er því mikilvægt að
stjórnvöld heimafyrir séu vel
á verði, verji og sæki hagsmuni
sína út á við með kjafti og
klóm. En það þarf líka að
standa vörð um innviðina. Tek
ég þar undir með Lilju Rafney
Magnúsdóttur á Suðureyri en
hún skipar 3. sæti á lista VG í
kjördæminu. Í grein á vef Bæjarins besta 17.02. sl. „Skólamál í Ísafjarðarbæ“ undirstrikar hún miklivægi skólanna,
„fjöregg þessara byggða“.
„Grunnskólinn er kjarni hvers
byggðarlags og búseta okkar
ræðst að stórum hluta af því
að boðið sé upp á samfellt
nám frá leikskóla til loka
skyldunáms.“ Það er því að
mörgu að hyggja.
Ég hef tröllatrú á framtíð
Vestfjarða, en við þurfum
breytt gildismat og nýjar
áherslur í stjórn landsmála.
Orð Hannesar Hafstein ættu
enn á ný að vera okkur leiðarljós:
„..það er: að elska byggja og
treysta á landið.“
– Jón Bjarnason.

STAKKUR SKRIFAR

Æðri menntun á Vestfjörðum
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Mikil umræða hefur verið um háskólamenntun á Vestfjörðum. Er það til
marks um áhuga á æðri menntun í fjórðungnum og grósku í mannlífinu. Vestfirðingar hafa lengst af verið þekktir fyrir sjósókn og hafa staðið í fararbroddi
í sjávarútvegi og áttu forgöngu um stofnun fyrsta sjómannaskólans á Íslandi á
öndverðri 19. öld. Ísafjörður hefur lengst af verið í fremstu röð menningarbæja
landsins. Það er því eðlilegasti hlutur að sækja á um framboð frekari menntunar
þar. Enda er um höfuðstað Vestfjarða að ræða. Hins vegar gleymist oft að Vestfirðingar eru nú álíka margir og nemendur í Háskóla Íslands og eru þá ótaldir
nemendur annarra háskóla á Íslandi, en þeim hefur fjölgað ört á síðustu árum
og svo mjög að margir talsmenn akademískrar menntunar hafa áhyggjur af því
að kröftunum sé dreift um of.
En við ramman reip er að draga. Ríkið hefur takmarkað fjármagn og kröfurnar á hendur því eru miklar og hver hópurinn um sig telur sig afskiptan. Það er
svo, að nýr ráðherra menntamála vakri athygli á því, að einungis yrði greitt til
Menntaskólans á Ísafirði í samræmi við fyrirfram ákvörðuð nemendaígildi, en
mun fleiri nemendum mun nú vera kennt en þau segja til um. Á mæltu máli
þýðir þetta væntanlega að Menntaskólinn stefni í framúrkeyrslu fjárlaga, peningarnir endist ekki. Það er auðvitað slæmt, en Alþingi fer með fjárveitingavaldið
og forsvarsmönnum ríkisstofnana er lögð sú skylda á herðar að reka stofnanir
sínar í samræmi við fjárlög. Það mun vera ein helsta skylda þeirra. Menntamálaráðherra átti einskis annars kost en að draga fram þessa staðreynd. Alltof of oft

gleymist okkur áköfum talsmönnum framfaramála að til þess að hrinda þeim
í framkvæmd er þörf fjár.
Á sama tíma hafa sumir stjórnarþingmanna kjördæmisins uppi stórar yfirlýsingar um háskólanám á Vestfjörðum og vita þó manna best að peningarnir
liggja ekki á lausu. Með því er verið að vekja fólki hér vestra falskar vonir og
fátt er sárara en brostnar vonir. Skólameistari Menntaskólans á Ísafirði vill
hýsa háskólanám innan skólans, en þannig urðu ýmsir núverandi framhaldsskólar til á sínum tíma. Framhaldsdeild varð til við gagnfræðaskólann og þróaðist
svo, stundum á skömmum tíma en stundum á lengri tíma í það að verða framhaldsskóli. Síðari leiðina þekkja Vestfirðingar, áratugir liðu frá því að Hannibal
Valdimarsson skólastjóri Gagnfræðaskólans á Ísafirði tók upp framhaldskennslu og þar til Menntaskóli á Ísafirði koms á laggirnar.
Að öllum líkindum verða Vestfirðingar að sætta sig við að nokkur bið verður á því að háskólanámi verði komið á fót á Ísafirði. Fólki hefur fækkað og
unga fólkið leitar annað. Þetta tvennt leiðir til þess að valmöguleikarnir sem
allir gera kröfu til í námi verða ekki upfylltir. Að auki þarf ítarlega umræðu um
tilgang og útfærslu háskólanáms á vegum ríkisins. En við eigum möguleika,
auk fjarkennslunnar, eins og hér hefur verið vakin á athygli oft áður, skólasetur
sem höfðar til fólks og laðar það að staðnum. Til þess þarf nýja hugsun í háskólasamfélaginu. Þar er nokkuð í land enn.

12.4.2017, 09:34
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Starfsmenn Heilbrigðisstofnunarinnar skemmtu sér vel á árshátíð
Loks var stiginn dans við
undirleik hljómsveitarinnar Gabríels. Halldór
Sveinbjörnsson ljósmyndari bb.is kom við og
tók meðfylgjandi myndir.
Fleiri myndir munu birtast
á svipmyndum á bb.is í
vikunni. – hj@bb.is

Árshátíð Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar
var haldin í félagsheimilinu í Hnífsdal á laugardagskvöld. Sem venja er
voru starfsmenn með
vönduð skemmtiatriði og
nutu gestir ljúfra krása frá
SKG-veitingum á Ísafirði.

Telma Björg Kristinsdóttir og Svanhildur Garðarsdóttir
höfnuðu í þriðja sæti.
Auður Guðjónsdóttir hafnaði í 2. sæti keppninnar.
Birgir tekur sigurlagið ásamt hljómsveit keppninnar.

Myndir: Birgir Þór Halldórsson.

Birgir Olgeirsson keppir fyrir MÍ
í Söngkeppni framhaldsskólanna
til í að taka þig, en öll lög í
keppninni skulu flutt með íslenskum textum. Birgir Örn
Sigurjónsson lék með á gítar.
Alls kepptu nítján atriði um
hylli dómnefndar og áhorfenda, og hefur fjölgað um fjögur á milli ára. Í öðru sæti hafnaði Auður Guðjónsdóttir sem
flutti Halleluja eftir Leonard
Cohen. Auður var jafnframt
útnefnd fyrir besta atriðið.
Svanhildur Garðarsdóttir og
Telma Björg Kristinsdóttir

Birgir Olgeirsson sigraði
í forkeppni Menntaskólans
á Ísafirði fyrir Söngkeppni
framhaldsskólanna sem
haldin var í íþróttahúsinu á
Torfnesi á laugardagskvöld.
Hann verður því fulltrúi
skólans í aðalkeppninni sem
fer fram í Hafnarfirði innan
skamms. Birgir söng lag
glisrokksveitarinnar Darkness, I believe in a thing
called love. Í eigin þýðingu
hans nefndist lagið Ég væri
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urðu í þriðja sæti með Hasta
Manana, lag sænsku hljómsveitarinnar Abba.
Fjöldi manna fylgdist með
söngkeppninni og má allt eins
gera ráð fyrir að íþróttahúsið
verði fyllt að ári miðað við
viðgang keppninnar hingað til.
Kynnar voru Elín Smáradóttir
og Kristinn Hermannsson sem
kepptu fyrir hönd skólans í
Söngkeppni framhaldsskólanna fyrir tíu árum.
– hj@bb.is

Sigurvegari kvöldsins var Birgir Olgeirsson sem söng lagið
I believe in a thing called love með Darkness.

12.4.2017, 09:34

Kynnar kvöldsins voru þau
Elín Smáradóttir og Kristinn Hermannsson.
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Grunnskólanemar kynntu sér námsframboðið hjá MÍ
Menntaskólinn á Ísafirði var með opið
hús í síðustu viku þar sem nemendum
10. bekkjar grunnskóla og öðrum
áhugasömum gafst kostur á að kynna
sér námsframboð skólans. Fjölmargir
lögðu leið sína í húsakynni skólans á
Torfnesi til að skoða aðstöðuna og ræða
málin bæði við nemendur og kennara.
Ekki var annað að sjá að en að margir
hugsuðu sér gott til glóðarinnar að setjast á skólabekk í MÍ enda hefur skólinn
sjaldan verið frískari þó á fertugsaldurinn
sé kominn. Nemendunum hefur fjölgað
síðustu ár og vonandi verður ekkert lát á
því. Hinn glaðlyndi og bjartsýni andi sem
hefur gengið á milli kynslóða í MÍ verður
aldrei talinn annað en mannbætandi og
ljóst að því fleiri sem eru í liðinu því
sterkara verður það. – kristinn@bb.is

Kjartan Ágústsson, kennari við Grunnskólann á Ísafirði, ræðir við kollega
í MÍ, þá Sigurð Pétursson og Valdimar Halldórsson.

Hildur Halldórsdóttir og Þórunn Guðmundsdóttir stóðu
ekki á gati ef spurt var um mannslíkamann.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Suðaustanátt, víða 10-15
m/s og rigning suðaustantil og með suðvesturströndinni en annars skýjað með köflum.
Hiti 7-12 stig.
Horfur á laugardag:
Suðlægar átti, vætusamt
sunnan- og vestanlands
en annars úrkomulítið.
Hiti 5-10 stig.
Horfur á sunnudag:
Suðlægar átti, vætusamt
sunnan- og vestanlands
en annars úrkomulítið.
Hiti 5-10 stig.

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja:
Messa og kirkjuskóli á
sunnudag kl. 11:00.
Arndís Ólafsdóttir predikar. Kór Ísafjarðarkirkju syngur.
Hnífsdalskapella:
Sunnudagskóli kl. 13:00.

Spurningin
Hvernig líst þér á
nýtt útlit bb.is?
Alls svöruðu 1.216.
Mjög vel sögðu 616
eða 50,66%
Vel sögðu 206
eða 16,94%
Ágætlega sögðu 142
eða 11,68%
Þokkalega sögðu 120
eða 9,87%
Illa sögðu 132
eða 10,86%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Glatt á hjalla á kútmagakvöldi Lionsklúbbs Ísafjarðar
Á föstudag var árlegt kútmagakvöld Lionsklúbbs Ísafjarðar haldið á Hótel Ísafirði. Boðið
var upp á sjávarfangs sem starfsmenn SKG-veitinga höfðu breytt
í veisluföng eins og þeim einum
er lagið. Meðal gesta var flokkur
lionsmanna úr Lionsklúbbnum
Tý í Reykjavík sem komu vestur
til þess að kynnast því hvernig
Ísfirðingar halda kútmagakvöld
og urðu margs vísari í ferðinni.
Skemmtidagskráin var óvenju
glæsileg. Sýnt var atriði úr leikriti
Litla leikklúbbsins Ísuðum
gellum, sungnar voru frumsamdar gamanvísur, og fram
komu tónlistarmenn og dansarar. Veislustjóri var Halldór
Jónsson og var stjórn hans lipur
að vanda. Ljósmyndari blaðsins
kom við á staðnum og tók
meðfylgjandi myndir.
– kristinn@bb.is

> RÚV: 13. mars

Veðravöld
Veðravöld er bandarísk ævintýramynd frá árinu 1998. Í henni segir
frá því þegar breski njósnarinn John
Steed og hin unga og glæsilega vísindakona dr. Emma Peel taka saman
höndum og reyna að grafast fyrir um
orsakir storfelldra breytinga sem eru
að verða á veðurfari á jörðinni. Aðalhlutverk leika Ralph Fiennes (mynd),
Uma Thurman og Sean Connery.
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kl. 21:00

> Stöð 2: 13. mars

kl. 21:40

Táknin

> Sýn: 13. mars

kl. 13:50

Nágrannaslagur í Manchester

Táknin, eða Signs er hágæðaspennumynd sem Stöð 2 sýnir á laugardagskvöld. Á einni nóttu umturnast líf
Hess fjölskyldunnar. Þau eru bændur
sem uppgötva einn daginn að risastórt tákn er komið á akurinn þeirra.
Engar skýringar finnast á fyrirbærinu en margir eru sannfærðir um að
geimverur komi hér við sögu. Aðalhlutverk leikur Mel Gibson.

Það verður ekkert gefið eftir í nágrannaslag Manchester City og Manchester United á laugardag. Liðin
mættust í bikarleik á dögunum og
höfðu þá rauðu djöflarnir betur, 4-2,
þrátt fyrir að missa gary Neville af
velli. Vafalaust verður mótspyrna
City öflugri í dag en Roy Keane og
félagar mega ekki við því að missa
fleiri stig í toppbaráttunni.
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Grunnskólanemar fá námsefni í slysavörnum
Kvennadeild Slysavarnarfélagsins
Landsbjargar á Ísafirði hefur fært nemendum 4., 5. og 6. bekkjar Grunnskólans á Ísafirði nýtt námsefni um slysavarnir sem Slysavarnarfélagið-Landsbjörg hefur látið útbúa. Guðrún Kristjánsdóttir hjá kvennadeildinni, segir
námsefnið fjalla um geimálf sem komi
til jarðarinnar frá plánetunni Varslys.
Námsefnið saman stendur af sex heftum sem verða eign skólanna. Fjallað er
um slysavarnir vítt og breytt og tekið á
margvíslegum hættum í umhverfinu
m.a. rafmagni, eldi, ám, höfum og vötnum, efnum í umhverfinu og umferðinni. Guðrún segist vonast til að í framtíðinni komi geimálfurinn vestur og
heimsæki grunnskólanna en hann er Gunnvör Rósa Marvinsdóttir, Guðrún Kristjánsdóttir og Gunnfríður Magnúsdóttir kynna námsefnið fyrir
mjög eftirsóttur gestur um allt land. nemendum í 4. bekk Grunnskólans á Ísafirði.

Sælkeri vikunnar
er Guðrún Pálsdóttir á Flateyri

ýsuflök
ananasbitar
1-2 laukar
1 paprika
1-2 tsk karrý
sítrónupipar
salt
rjómi og sýrður rjómi
rifinn ostur
Skerið ýsuflökin í bita og

> Stöð 2: 17. mars

kl. 20:00

Dauði Díönu prinsessu
Dauði Díönu prinsessu 31.
ágúst 1997 vekur enn ótal
spurningar. Margir vísa
ábyrgðinni á bílstjórann
Henri Paul en áfengismagnið
í blóði hans var ótæpilegt.
Rannsókn franskra yfirvalda
bendir líka til hraðaksturs en ekki leggja allir trúnað á
slíkt. Al Fayed hefur sagt að meðlimir bresku konungsfjölskyldunnar hafi viljað binda enda á líf Díönu.
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Byggingarnefnd íþróttahúss á Suðureyri leggur
áherslu á að undirbúningi
vegna byggingu hússins
verði hraðað eins og kostur
er svo hægt verði að nota
sumarið til framkvæmda.
Um er að ræða 300 fermetra íþróttahús auk 100
fermetra aðstöðu í grunnskóla og 60 fermetra tengibyggingu. – kristinn@bb.is

Fimmtudagur 11. mars:
Kl. 19:50 – UEFA cup:
Liverpool – Marseille
Laugardagur 13. mars:
Kl. 18:25 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Zaragoza.
Kl. 01:30 – Hnefaleikar:
Shane Mosley – R. Wright
Sunnudagur 14. mars:
Kl. 13:50 – Enski boltinn:
Man. City – Man. Utd.
Kl. 15:50– Enski boltinn:
Southampton – Liverpool.
Kl. 20:30 – NBA-deildin:
Sacramento – SA Spurs.
Stöð 2:
Laugardagur 13. mars:
Kl. 14:45 – Enski boltinn:
Blackburn – Arsenal

Sunnudagur 14. mars:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Man. City – Man. Utd.
Kl. 16:00 – Enski boltinn:
Southampton – Liverpool
Canal+ Zap:
Laugardagur 13. mars:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Bolton – Chelsea.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Fulham – Leeds.
raðið í eldfast mót. Stráið salti
og sítrónupipar yfir fiskinn.
Bakið í 12-20 mínútur.
Steikið lauk og papriku létt
á pönnu, í smjöri eða olíu.
Bætið ananassafa út í og látið
suðuna koma upp. Bætið rjómanum út í og hellið yfir fiskinn.
Þá er ananasbitunum raðað
ofan á og rifnum osti dreift
yfir. Bakið réttinn þar til osturinn er ljósbrúnn.
Berið fram með hvítlauksbrauði, salati og soðnum kartöflum.

Djúpsteikt epli
125 g hveiti
2 egg
1dl hreinn appelsínu safi
1 msk matarolía

30 g sykur
Stífþeytið eggjarauður
og sykur. Bætið hveiti,
appelsínusafa og olíu út í.
Geymið deigið í ísskáp.
Rétt fyrir notkun er stífþeyttum eggjahvítum bætt
varlega út í með sleif.
Flysjið eplin og kjarnhreinsið. Skerið í báta,
dýfið í deigið og djúpsteikið í nýrri feiti.
Berið fram með ís og
rjóma.
Mig langar til að skora á
Þorbjörgu Sigþórsdóttur á
Flateyri að koma með
næstu uppskrift.

Suðureyri

Undirbúningi hraðað

Sýn:
Miðvikudagur 10. mars:
Kl. 19:30 – Meistaradeildin:
Real Madrid – B. Munchen
Kl. 21:40 – Meistaradeildin:
Arsenal – Celta de Vigo

Canal+ Norge:
Laugardagur 13. mars:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Blackburn – Arsenal

Línuýsa með
ananas og
djúpsteikt
epli í eftirrétt
Sælkeri vikunnar að þessu
sinni er ekki að sækja hráefnið yfir lækinn. Guðrún
Pálsdóttir og hennar fjölskylda starfrækja fiskvinnslu
og útgerð á Flateyri og því
eru hæg heimatökin að bjóða
upp á glænýja línuýsu. Uppskriftin er þrautreynd enda
um einn af eftirlætisréttum
eiginmannsins, Einars Guðbjartssonar, að ræða. Guðrún
tekur þó fram að hún styðjist
sjaldnast við uppskriftir og
því sé lesendum eftirlátið að
haga nákvæmu magni innihaldsefna eftir eigin tilfinningu.

Sportið í beinni

Augnlæknir
á Ísafirði
Augnlæknir verður með móttöku á Ísafirði
dagana 15.-19. mars.
Tímapantanir frá og með 11. mars í síma
450 4500, á milli kl. 08:00 til 16:00 alla virka
daga.
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.
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TV Danmark 1:
Laugardagur 13. mars:
Kl. 18:30 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Zaragoza.
Kl. 20:30 – Spænski boltinn:
R. Sociedad – A. Madrid
Sunnudagur 14. mars:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Real Murcia – Barcelona
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Celta de Vigo – Valencia
Canal+ Sweden:
Sunnudagur 14. mars:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Reggina – Roma.
TV4 Sweden:
Laugardagur 13. mars:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Sunderland – West Ham.
Canal+ Bla:
Laugardagur 13. mars:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Empoli – Lecce.
Sunnudagur 14. mars:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Juventus – AC Milan.
TV4+ Sweden:
Fimmtudagur 11. mars:
Kl. 19:00 – UEFA cup:
Celtic – Barcelona.
Sunnudagur 14. mars:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Real Murcia – Barcelona.
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Celta de Vigo – Valencia
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www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Minni afsláttur fyrir að dæla sjálfur á Vestfjörðum en á höfuðborgarsvæðinu

Vestfirðingar fá aðeins tvær krónur í
stað 6-7 króna á höfuðborgarsvæðinu
Sjálfsafgreiðsluafsláttur á
bensíni er lægri á Vestfjörðum
en víða annars staðar á landinu.
Vestfirðingar fá aðeins greiddar tvær krónur fyrir að dæla
sínu eldsneyti á meðan höfuðborgarbúar fá greiddar sex til
sjö krónur. Einnig virðist samkeppni í eldsneytisverði ekki
ná vestur eins og er t.d. í matvöruverði. Þrátt fyrir áratuga
samrekstur bensínstöðvar á
Ísafirði í nafni hagræðingar
skilar það sér í hæsta eldsneytisverði á landinu.
Sem kunnugt er af fréttum
hefur samkeppni í eldsneytisverði verið að aukast að undanförnu. Mest hefur borið á
samkeppninni eftir að Atlantsolía kom á markaðinn á höfuðborgarsvæðinu. Í kjölfarið
lækkaði eldsneytisverð þar

nokkuð, í það minnsta á meðan
Atlantsolía átti bensín til þess
að selja. Einnig hefur eldsneytisverð lækkað nokkuð með tilkomu mannlausra bensínstöðva eins og t.d. Orkan rekur.
Ef verð á 95 oktana bensíni
er skoðað virðist sjálfsafgreiðsluverð í dag vera lægst hjá
Orkunni á Selfossi. Þar kostar
líterinn 90,70 krónur og þar á
eftir kemur ÓB stöðin á Selfossi með 90,80 krónur á lítrann. Í Reykjavík er bensínið
hinsvegar lægst í dag hjá Orkunni. Þar kostar líterinn 92,40.
Verð á díselolíu er lægst hjá
Orkunni eða 34,80 krónur í
sjálfsafgreiðslu.
Á þéttbýlisstöðunum við
Ísafjarðardjúp eru reknar þrjár
bensínstöðvar. Skeljungur
rekur stöðvar í Súðavík og í

Bolungarvík. Í höfuðstað
Vestfjarða reka stóru olíufélögin þrjú saman eina bensínstöð og hafa gert svo um áratuga skeið. Svo virðist sem að
samkeppni í bensínverði fjari
út þegar að Djúpi er komið.
Verð á bensíni er það sama á
stöðvunum öllum. Verð á 95
oktana bensíni er 98,70 krónur
í sjálfsafgreiðslu eða tæpum
9% hærra en verðið á Selfossi.
Fyrir díselolíu þurfa íbúar við
Djúp að greiða 41,10 eða rúmum 18% hærra verð en þar
sem það er lægst hjá Orkunni.
Fyrir nokkrum árum hófu
stóru olíufélögin að bjóða viðskiptavinum sjálfum að dæla
eldsneytinu á bíla sína. Fyrir
það greiða olíufélögin ákveðna upphæð á hvern líter. Sé sá
afsláttur skoðaður kemur í ljós
að vinnuafl viðskiptavina við
Djúp er metið mun lægra en
annars staðar á landinu. Þannig
fá viðskiptavinir á höfuðborgarsvæðinu 6-7 krónur fyrir að
dæla sjálfir hverjum lítra af
eldsneyti á bíla sína á meðan
viðskiptavinir við Djúp fá aðeins greiddar tvær krónur fyrir

Bensínstöðin á Ísafirði.
sína vinnu. Launamunur fyrir
sömu vinnu er því um 250%.
Eins og áður kom fram reka
olíufélögin saman bensínstöð
á Ísafirði. Í gegnum árin var
það fyrirkomulag kynnt sem
viss hagræðing til sparnaðar í
rekstri. Sú hagræðing virðist
ekki hafa skilað sér í lægra
eldsneytisverði. Olíufélögin
reka saman bensínstöðvar á
nokkrum stöðum á landinu. Á
Ísafirði sér Olíufélagið ehf. um
reksturinn.
Heimir Sigurðsson er framkvæmdastjóri neytendasviðs
Olíufélagsins ehf. og undir
hann heyrir rekstur bensín-

stöðvarinnar á Ísafirði. Hann
var spurður hvers vegna samrekstur olíufélaganna á bensínstöðinni hefði ekki skilað sér í
lægra verði til viðskiptavina.
Einnig var hann spurður hvers
vegna viðskiptavinir olíufélaganna við Djúp fengju minna
greitt fyrir að dæla eldsneyti
en t.d. viðskiptavinir á höfuðborgarsvæðinu. Heimir kvaðst
svara þessum fyrirspurnum í
tölvupósti. Þau svör hafa ekki
ennþá borist.
Athyglisvert er að skoða
samkeppnisumhverfi í eldsneyti annars vegar og matvöru
hinsvegar. Í matvörunni eru

Birgir Olgeirsson verður
fulltrúi Menntaskólans á
Ísafirði í Söngkeppni framhaldsskólanna sem haldin
verður í Hafnarfirði innan
skamms. Birgir sigraði í
undankeppni innan MÍ
sem haldin var í íþróttahúsinu á Torfnesi að viðstöddu fjölmenni á laugardagskvöld. Alls kepptu 19
atriði um hylli dómnefndar. Sjá einnig bls. 17. Ljósmynd: Birgir Þór Halldórsson.

Barði Ingibjartsson skipstjóri með rauðmaga af venjulegri
stærð ásamt ferlíkinu sem áhöfnin á Páli á Bakka ÍS
veiddi. Mynd: Ómar Már Jónsson.

Óvenju stór rauðmagi
úr Ísafjarðardjúpi
Rauðmaginn er frekar
smár fiskur að minnsta kosti
þegar hann er borinn saman
við grásleppuna. Hann var
hins vegar í stærra lagi rauðmaginn sem áhöfnin á Páli
frá Bakka ÍS fékk í dragnótina í Ísafjarðardjúpi á laugar-

dag.
Að sögn Barða Ingibjartssonar skipstjóra vó rauðmaginn risavaxni um 4,5 kíló eða
álíka mikið og stærstu grásleppur. Venjulegur rauðmagi er sjaldnast þyngri en
500 grömm.
– hj@bb.is

Leikskólar Ísafjarðarbæjar verða lokaðir eina viku í sumar

Foreldrum gefinn kostur á
að flytja börn sín milli skóla
Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að
hafa mánaðarlanga sumarlokun á leikskólum í sveitarfélaginu. Skólunum verður
lokað á mismunandi tímum
og verður foreldrum boðið
að flytja börn sín á milli skóla
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þrjár verslanakeðjur stærstar
á landinu. Þær keppast um hilli
viðskiptavinanna og bjóða að
því er virðist sama verð um
landið allt. Í eldsneyti eru þrjú
olíufélög stærst. Þau keppa um
hylli viðskiptavinanna. En
ekki á öllum stöðum. Og ekki
með sama verðinu. Þar er verðsamkeppnin aðeins á afmörkuðum stöðum á landinu.
Þess skal getið að við vinnslu fréttarinnar voru upplýsingar um eldsneytisverð fengnar á heimasíðum hvers fyrirtækis fyrir sig. Einnig var haft
samband símleiðis við tvær
bensínstöðvar við Djúp.

geti þeir ekki nýtt sumarlokun
í sínum leikskóla fyrir sumarleyfi barnanna.
Sumarlokanirnar skarast þó
þannig að eina viku eru allir
leikskólarnir lokaðir. Leikskólunum á Þingeyri, Flateyri,
Suðureyri og Hnífsdal er ætlað
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að loka í vikum 28-32. Sumarleyfi á leikskólunum á Ísafirði
skiptast þannig að annar skólinn verður lokaður í vikum
26-29 en hinn í vikum 29-32.
Á fundi fræðslunefndar var
lagt fram bréf frá Félagi leikskólakennara vegna áherslu

félagsins á lokun leikskóla í
fjórar vikur á sumri þannig
að skólaárið á leikskóla hafi
upphaf og endir. Vika 26
hefst mánudaginn 21. júní
og vika 32 endar sunnudaginn 8. ágúst.
– kristinn@bb.is

