Ísafirði, 24. október 2019.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
netfang postur@isafjordur.is

Efni: Nafngift á veggöngin milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Viðauki við erindi sent 11. október 2019.
Með ofangreindu erindi var lagt til að veggöngin milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar yrðu nefnd Hrafnseyrargöng í stað þess að nefna þau Dýrafjarðargöng eins og nú er og nokkur rök kynnt því til stuðnings.
Svo vildi til að sama dag og erindið var dagsett og sent var birt á vef forsætisráðuneytisins skýrsla sem
nefnist „Arfleifð Jóns Sigurðssonar - skýrsla nefndar um inntak, stjórnsýslu og miðlun.“
Í niðurstöðu skýrslunnar segir (með feitletrun og undirstrikun undirritaðs):
„3 Niðurstaða
Það er tillaga nefndarinnar að flutt verði á Alþingi stjórnartillaga um að gerð verði áætlun um
heildstæða nálgun á inntaki, stjórnsýslu og miðlun arfleifðar Jóns Sigurðssonar. Í því augnamiði
verði starfsemin á Hrafnseyri efld og stofnaður formlegur samstarfsvettvangur þeirra aðila sem nú sinna
opinberri menningarstarfsemi sem tileinkuð er
ævistarfi og minningu Jóns Sigurðssonar.

Sú framtíðarsýn sem varð til í nefndarstarfinu og gerð er nánari grein fyrir í þessari skýrslu tekur
mið af fjölbreyttum samfélagslegum þáttum og áherslum sem greina má í áformum stjórnvalda í
málaflokkum á borð við mennta‐ og menningarmál, byggðamál, samþættingu áætlana og samhenta
stjórnsýslu.
Gunnstoðir þeirrar sýnar eru:
• lifandi arfleifð
• uppspretta þekkingar
• aðlaðandi umgjörð
• samhæfð stjórn og rekstur
Það er mat nefndarinnar að mikilvægt sé að byggja upp nútímalega þjónustu kringum arfleifðina, sem
tekur mið af fjölbreyttum þörfum almennings, ekki síður en fræðimanna, listamanna og hugsuða.
Þjónustan verði skilvirk og miði að hindranalausu aðgengi, hún hafi tímalaust og alþjóðlegt inntak, sem
styðjist við öflugar rannsóknir og fræðastarf, með það að markmiði að vera sú samfélagsdeigla sem hún
hefur alla burði til.
Inntak starfseminnar verði skilgreint með eftirfarandi markmið að leiðarljósi:
• arfleifð sem aflvaki og uppspretta lýðræðisþróunar með alþjóðlegri skírskotun
• öflug og fjölbreytt miðlun grunngilda og sögu, bæði áþreifanleg sem og rafræn
• lifandi og eftirsóknarverð aðstaða sem laðar að fjöldann og skapar einstaka upplifun
• sveigjanleg og opin stjórnsýsla sem vísar til framtíðar og tengir ólíka aðila með skýrum markmiðum.
Það er tillaga nefndarinnar að stofnaður verði samstarfsvettvangur sem verði í formi skilgreinds tengsla-
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nets þeirra aðila sem komið hafa að nefndarstarfinu og að yfirumsjón með starfinu og framvindu þess hafi
prófessor sá er gegnir starfi við Háskóla Íslands í nafni Jóns Sigurðssonar hverju sinni.
Einnig felst í tillögu nefndarinnar að starfsemin á Hrafnseyri verði byggð upp með áherslu á að þar
geti risið nútímalegt fræðasetur með alþjóðleg tengsl, sem sinni fjölþættu hlutverki fyrir menntir og
menningu þjóðarinnar auk þess sem það verði lyftistöng í byggðalegu tilliti. Til að stjórnsýsluleg staða
starfseminnar á Hrafnseyri verði sú sama og annarra sambærilegra fræðasetra leggur nefndin til að öll
umsýsla með starfseminni verði flutt frá forsætisráðuneyti til mennta‐ og menningarmálaráðuneytis.
Jafnframt leggur nefndin til að sjóðurinn Gjöf Jóns Sigurðssonar verði lagður niður í þeirri mynd sem hann
starfar nú, en að framlag hins opinbera til sjóðsins verði notað til varanlegrar hækkunar á Starfslaunasjóði
sjálfstætt starfandi fræðimanna.
Nefndin telur skynsamlegt að áform þessi verði samþætt aðgerðum sem tilgreind eru í þingsályktun um
stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018–2024, sem Alþingi samþykkti 11. júní 2018, enda falli þau afar
vel að áætluninni, sérstaklega kafla A.3 um eflingu rannsókna og vísindastarfsemi.

Það er von undirritaðs að auk þess sem áðursend sjónarmið verði gaumgæfð við umfjöllun um erindi þetta
verði litið til þeirrar sýnar sem sú skýrsla sem hér um ræðir hefur að geyma varðandi framtíð Hrafnseyrar
við Arnarfjörð.

Virðingarfyllst,

Jónas Guðmundsson,
Engjavegi 29, Ísafirði,
netfang jonas@snerpa.is

Afrit erindis:
Forsætisráðuneytið, netfang for@for.is
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