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Guðmundur Gunnarsson, bæjarstjóri
450 8000 – gudmundur@isafjordur.is

From: Aðalsteinn Óskarsson [mailto:adalsteinn@vestfirdir.is]
Sent: Thursday, September 19, 2019 1:00 PM
To: Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri (bragi@sudavik.is) ; Eva Sigurbjörnsdóttir - Árneshreppur
(oddviti@arneshreppur.is) ; Finnur Ólafsson - Kaldrananeshreppur ; Guðmundur Gunnarsson ; Jón Páll Hreinsson ;
Rebekka Hilmarsdóttir ; Tálknafjarðarhreppur ; Tryggvi Harðarson (sveitarstjori@reykholar.is) ; Þorgeir Pálsson
(sveitarstjori@strandabyggd.is)
Cc: Sigríður Kristjánsdóttir ; Díana Jóhannsdóttir ; Hafdís Gunnarsdóttir ; Iða Marsbil ; Jóhanna Ösp Einarsdóttir ;
Kristján Jón Guðmundsson (krjg@simnet.is) ; Sigurður Hreinsson
Subject: Flókalundur. Dagskrá. RE: Kjördæmavika, þingmannafundur 30. sept.
Sæl öll.
Við erum að móta dagskrá þingmannafundar, mánudag 30. sept n.k..
Þau drög sem við erum að vinna með eru;
Fundarstaður. Hótel Flókalundur.
Fundur hæfist kl 12.00 með léttum hádegisverði, samtal gæti hafist um hálf eitt, fundarlok væru um hálf fjögur /
fjögur.
Í útgangspunkti er dagskrá fundarins, málefni sveitarfélaganna og samskipti (fjárhagsleg, opinber verkefni,
lagasetning osfr.) við ríki og Alþingi. Til að hafa umræðu sem markvissa hefur FV tekið saman áhersluatriði
sveitarfélaganna og raðað upp dagskrá.
Mál sem snertir öll sveitarfélög á Vestfjörðum eru málefni hafna og atvinnustarfsemi tengd þeim. Sem öllum er
kunnugt þá hafa framlög ríkisins frá hruni verið í algjöru lágmarki en hafa verið að aukast (en hægt) frá árinu 2017.
En vegna þessara lágu framlaga þá hafa hafnarmál verið minna til umræðu á þingmannafundum á síðustu árum.
Stór aukin atvinnustarfsemi á Vestfjörðum og áætlanir um viðbætur eða nýja starfsemi við hafnir hafa komið fram.
Af þessu sökum teljum nauðsyn á að hafnarmál verði eitt af meginviðfangsefnum þingmannafundar að þessu sinni.
FV hefur beðið fyrsta þingamann að þingmannahópur undirbúi sig fyrir umræðuna. En að hálfu sveitarfélaganna
myndum við biðja um að fá á svo sem einni glæru yfirlit um framkvæmdir og fyrirhugaðar framkvæmdir sem yrðu
lagðar fram á fundinum.

Nánari dagskrá verður send út í næstu viku í framhaldi af stjórnarfundi þann 24. sept n.k., Gott væri að fá skilaboð
um fleiri mál sem sveitarfélögin vilja setja á dagskrá fyrir fund stjórnar.
Varðandi mætingu, þá höfum við miðað við í kjarnann, séu að mæta stjórn FV, oddvitar og framkvæmdastjórar
sveitarfélaganna og FV/Vestfjarðastofu. Þetta eru alls 24 fulltrúar og síðan einn til tveir sveitarstjórnarfulltrúar til
viðbótar ef menn telja svo þurfi.
kv
Aðalsteinn

From: Fjórðungssamband Vestfjarða
Sent: 11. september 2019 09:00
To: Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri (bragi@sudavik.is) <bragi@sudavik.is>; Eva Sigurbjörnsdóttir Árneshreppur (oddviti@arneshreppur.is) <oddviti@arneshreppur.is>; Finnur Ólafsson - Kaldrananeshreppur <
oddviti@drangsnes.is>; Guðmundur Gunnarsson, bæjarstjóri <gudmundur@isafjordur.is>; Jón Páll Hreinsson <
jonpall@bolungarvik.is>; Rebekka Hilmarsdóttir <baejarstjori@vesturbyggd.is>; Tálknafjarðarhreppur <
talknafjordur@talknafjordur.is>; Tryggvi Harðarson (sveitarstjori@reykholar.is) <sveitarstjori@reykholar.is>;
Þorgeir Pálsson (sveitarstjori@strandabyggd.is) <sveitarstjori@strandabyggd.is>
Subject: Kjördæmavika, þingmannafundur 30. sept.
Sæl öll.
Vorum að ákveða í samráði við Harald Ben að fundardagur þingmanna NV kjördæmis með vestfirskum
sveitarfélögum verði mánudaginn 30. september n.k.. Fundarstaður ákveðin síðar, en takið daginn frá.
kv
Aðalsteinn
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