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Við ætlum að berjast fyrir þig með því að:
Ø setja umhverfið okkar í forgang
Okkur finnst mikilvægt að byggðarlögin og hverfin í bænum okkar séu vel hirt og að eignum
bæjarins sé vel við haldið. Þess vegna munum við setja umhverfið í forgang, mála hús, slá gras, sópa
götur og gangstéttir og viðhalda almenningsgörðum og grænum svæðum. Hreinn bær er góður bær.
Ø verða forystusveitarfélag á Vestfjörðum á ný
Flest stærstu hagsmunamál íbúa eru ekki á forræði sveitarfélaga. Þar má nefna samgöngur,
atvinnumál, þjónustu á vegum ríkisins og bætt raforkuöryggi. Eitt helsta verkefni bæjarfulltrúa er
því hagsmunagæsla fyrir íbúa, fyrirtæki og svæðið í heild. Ísafjarðarbær á að vera í forystu
vestfirskra sveitarfélaga í þeirri hagsmunagæslu og við munum tryggja að svo verði á ný.
Ø berjast fyrir því að Ísafjarðardjúp verði opnað fyrir fiskeldi
Það er skynsamlegt fyrir svæðið og þjóðina alla að byggja upp fiskeldi við Ísafjarðardjúp. Það er vel
hægt að gera í sátt við umhverfið. Fiskeldi mun stuðla að fjölbreytni í atvinnulífinu og tækifæri
skapast til að sækja fram. Við munum beita okkur af alefli fyrir því að fiskeldi haldi áfram að vaxa,
bæði með samtali við stjórnvöld og stofnanir og með því að mæta þörfum fyrirtækjanna um lóðir og
aðstöðu.
Ø tryggja leikskólapláss frá tólf mánaða aldri
Við ætlum að byggja við Eyrarskjól og huga að frekari byggingum eftir þörfum. Samfélagið kallar
eftir því að við lok fæðingarorlofs geti börn fengið dagvistunarúrræði. Við viljum tryggja að svo sé.
Jafnframt viljum við gefa út með góðum fyrirvara hvenær börn geta byrjað á leikskóla. Þannig geta
foreldrar skipulagt betur hvenær þeir snúa aftur út á vinnumarkaðinn.
Ø byggja fjölnota íþróttahús og tryggja nútímalega aðstöðu fyrir líkamsrækt
Framkvæmdir við fjölnota íþróttahús á Torfnesi þurfa að hefjast strax. Góð aðstaða til
íþróttaiðkunar hefur áhrif á það hvar fólk kýs að búa. Fjölnota íþróttahús hefur verið efst á óskalista
íþróttahreyfingarinnar um árabil enda eykst framboð á tímum í íþróttahúsum fyrir allar íþróttagreinar
með tilkomu þess. Samhliða þarf að leggja gervigras á núverandi keppnisvöll þannig að hægt sé að
æfa og spila keppnisleiki á vorin og haustin. Við viljum að íbúar hafi aðgang að góðri
líkamsræktaraðstöðu og okkur finnst mikilvægt að finna hagkvæma og góða lausn í þeim efnum.
Ø stórbæta almenningssamgöngur innan sveitarfélagsins
Almenningssamgöngur þarf að hugsa alveg upp á nýtt. Þær þurfa að virka þannig að hægt sé að
sækja þjónustu og vinnu á milli byggðakjarna og börn geti komist í íþróttir og tómstundir. Okkar
hugmynd er að kerfið lagi sig að þeim sem ferðast en ekki öfugt. Fyrirmyndir af þessu má finna víða,
m.a. á Norðurlöndum.
Ø beita okkur fyrir byggingu íbúða fyrir eldri borgara
Við viljum að eldri borgarar geti búið heima eins lengi og þeir óska. Mikilvægt er að tryggja framboð
af íbúðum sem henta þessum aldurshópi og taka mið af þörfum og þjónustu við hann. Því ætlum við
að stuðla að því að byggðar verði íbúðir fyrir þennan aldurshóp.

Fjármálin og stjórnsýslan
•

Við ætlum að sýna ráðdeild við rekstur sveitarfélagsins og skila jákvæðri afkomu.

•

Við ætlum að efla þjónustu við íbúa í minni byggðakjörnum.

•

Við ætlum að hafa gjaldskrár, skatta og álögur á íbúa lægri en að meðaltali á Íslandi.

•

Við ætlum að lækka fasteignagjöld.

•

Við ætlum að endurhugsa almenningssamgöngur í bænum þannig að þær verði raunhæfur
kostur fyrir ferðir íbúa á milli bæjarhluta og börn á leið í íþróttir og aðrar tómstundir.

•

Við ætlum að mæla ánægju íbúa með þjónustu bæjarins og setja okkur markmið um að bæta
hana út frá þörfum íbúa.

•

Við viljum að Ísafjarðarbær sé eftirsóknarverður vinnustaður.

•

Við ætlum að greina jafnréttismenningu vinnustaðarins Ísafjarðarbæjar með það að markmiði
að tryggja jafnan hlut kynja.

Atvinnutækifæri fyrir alla
•

Við ætlum að berjast fyrir því að Ísafjarðardjúp verði opnað fyrir fiskeldi.

•

Við munum beita okkur fyrir bættu aðgengi að raforku og auknu raforkuöryggi á
Vestfjörðum. Hvalárvirkjun og aðrar fyrirhugaðar virkjanir á Vestfjörðum eru mikilvæg
forsenda fyrir bættum búsetuskilyrðum og fjölgun atvinnutækifæra í fjórðungnum.

•

Við ætlum að gæta hagsmuna fyrirtækja í Ísafjarðarbæ með það að markmiði að bæta
samkeppnisstöðu þeirra og tryggja gott rekstrarumhverfi.

•

Tryggja þarf að álögur í sjávarútvegi séu hóflegar og leiði ekki til þess að hér fækki
fyrirtækjum og störfum. Mikilvægt er að sérstakar álögur í sjávarútvegi renni til sveitarfélaga.

•

Við ætlum að hefja framkvæmdir við landfyllingu á Sundabakka og Suðurtanga. Þannig verða
til lóðir fyrir atvinnuhúsnæði sem eru forsenda atvinnuuppbyggingar.

•

Standa þarf vörð um landbúnað í sveitarfélaginu. Áhugaverð tækifæri blasa við, s.s. í
mjólkuriðnaði og dúntekju, og þau þarf að nýta.

•

Við ætlum að leggja aukna áherslu á áfangastaðinn Ísafjarðarbæ með uppbyggingu innviða og
auknu fé til markaðsstarfs.

•

Við ætlum að beita okkur fyrir því að ríkið búi til hvata til að einstaklingar og fyrirtæki sjái sér
fært að byggja íbúðarhúsnæði hér, s.s. með endurgreiðslu á sköttum.

•

Við ætlum að endurskoða þjónustu Ísafjarðarbæjar með það að markmiði að gefa einyrkjum
og verktökum í enn ríkari mæli kost á að koma að þeim verkefnum sem bærinn sinnir nú
sjálfur, reynist það hagkvæmt

•

Við munum þróa þjónustu við skemmtiferðaskip enda eru þau mikilvæg tekjulind hafnarinnar.
Gæta þarf að því að komur þeirra trufli ekki aðra starfsemi. Lokið verður við stefnumótun til
framtíðar um móttöku skemmtiferðaskipa með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi. Aðstaða
til móttöku skemmtiferðaskipa verður bætt og leiða leitað til að taka stærri skip að bryggju.
Kannað verður hvort hægt sé að dýpka innsiglinguna inná Pollinn með það að markmiði að
geta tekið þar inn stærri skip.

•

Við viljum að þjónusta og gjaldskrár á höfnunum séu vel samkeppnisfærar við aðrar hafnir.

•

Við styðjum við þróun nýrra atvinnutækifæra og ætlum að taka forystu í slíkum verkefnum
með aðilum eins og Vestfjarðastofu og fyrirtækjum á svæðinu.

•

Við viljum tryggja að svæðið fái eðlilegan skerf af opinberum störfum og að Ísafjarðarbær,
höfuðstaður Vestfjarða, sé að sönnu þjónustumiðstöð fjórðungsins.

•

Mikilvægt er að halda áfram uppbyggingu Þróunarseturs Vestfjarða og fjölga sambærilegum
störfum og þar er að finna. Þróunarsetrið hefur opnað mikla möguleika í atvinnumálum og
skapað áhugaverð störf.

•

Við ætlum að standa vörð um Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

Innviðirnir og umhverfið
•

Við munum beita okkur af alefli fyrir því að fyrirhuguðum samgönguverkefnum ríkisins á
Vestfjörðum verði hraðað sem mest.

•

Við ætlum að berjast fyrir niðurgreiddu innanlandsflugi fyrir íbúa landsbyggðarinnar.

•

Við ætlum að setja hirðingu opinna svæða ásamt lagfæringu gatna og gangstétta í öllum
hverfum og byggðakjörnum í forgang. Þar verður aðgengi fyrir alla í forgrunni.

•

Við munum byggja upp göngustíga í bæjarfélaginu í samræmi við óskir íbúa og merkja
gönguleiðir innan bæjarins.

•

Við munum hanna svæðið þar sem olíutankar stóðu við Mjósund og tengja það nærliggjandi
miðbæjarhlutum.

•

Við munum klára Túngötu á Suðureyri frá leikskóla að sundlaug og setja það verkefni í
forgang, einnig myndi koma til skoðunar þrenging á Aðalgötu til að stemma stigum við
hraðakstri sem og fegrun götunnar.

•

Merkingar húsa í eigu bæjarins verða endurbættar og samræmdar svo sómi verði að.

•

Árlegar viðurkenningar verða veittar til íbúa fyrir fallegasta garðinn og fallegustu götuna í
hverju byggðarlagi bæjarins.

•

Við munum bjóða íbúum að taka svæði í fóstur með stuðningi.

•

Við ætlum að gera móttökustöðvar fyrir sorp snyrtilegar og vel útfærðar.

•

Við munum fjarlægja óleyfilega geymslugáma og tilheyrandi drasl.

•

Við munum veita árlegar viðurkenningar fyrir árangur í umhverfismálum fyrirtækja.

•

Við ætlum að efla matjurtagarðamenningu bæjarbúa og huga að nýjum matjurtagörðum til
útleigu.

•

Við munum tryggja að í Ísafjarðarbæ sé vel mannað slökkvilið með öflugan búnað þannig að
öryggi allra byggðakjarna sé tryggt.

•

Við munum styðja björgunarsveitirnar enda gegna þær mikilvægu öryggis- og
fræðsluhlutverki í samfélaginu.

•

Við munum kanna möguleika á nýju húsnæði fyrir slökkvilið Ísafjarðarbæjar sem gæti
jafnframt nýst undir starfsemi hafnar, áhaldahúss, skjalageymslu og mögulega fleiri aðila.

Menntun í fremstu röð
•

Við munum setja þróun skóla bæjarins í forgang með það að markmiði að þeir verði í fremstu
röð á landsvísu og kennsluhættir taki mið af breyttum þörfum nútímasamfélags. Við ætlum
að leggja til fjármagn í þróunarverkefni í skólum sem kennarar, skólar eða aðrir sérfræðingar
geta sótt í. Mikilvægt er að kennarar og aðrir sérfræðingar leiði þessa vinnu í samstarfi við
foreldra.

•

Við ætlum að stuðla að faglegu frelsi kennara og treysta fagfólkinu okkar til að velja þær
leiðir sem þjóna þörfum barnanna best.

•

Við munum tryggja börnum leikskólapláss frá tólf mánaða aldri og stefnum að því að níu
mánaða börn eigi kost á leikskólaplássi sé þess þörf.

•

Við munum staðfesta inntökudag yngstu leikskólabarna með góðum fyrirvara þannig að
foreldrar geti skipulagt atvinnuþáttöku sína.

•

Við ætlum að leggja sérstaka áherslu á endurnýjun skólalóða, leikvalla og skólahúsnæðis.

•

Tónlistarnám í Ísafjarðarbæ er er í fremstu röð á landsvísu og við munum standa við bakið á
því.

•

Menntastofnanir á borð við Menntaskólann á Ísafirði, Háskólasetur Vestfjarða og
Fræðslumiðstöð Vestfjarða skipta sköpum fyrir samfélag á borð við okkar. Brýnt er að standa
vörð um þær og stuðla að frekari uppbyggingu þeirra. Lýðháskóli á Flateyri er áhugavert
verkefni sem tryggja þarf fjármögnun fyrir til framtíðar.

•

Við leggjum áherslu á sem besta aðlögun nýbúa, jafnt að skólasamfélaginu sem samfélaginu
almennt.

•

Við munum hefja byggingu við Eyrarskjól á næsta ári og huga í framhaldinu að frekari
uppbyggingu leikskóla eftir þörfum.

•

Við ætlum að efla samstarf á milli skóla í sveitarfélaginu.

Íþróttir og útivist
•

Við viljum að miðstöð íþrótta í Skutulsfirði verði á Torfnesi. Forgangsmál er að skipuleggja
svæðið til framtíðar m.a. með mögulega sund- og líkamsræktaraðstöðu í huga og gera
jafnframt framkvæmdaáætlun til lengri tíma.

•

Við ætlum að reisa fjölnota íþróttahús á núverandi gervigrasvelli á Torfnesi sem verði tilbúið
til notkunar eigi síðar en haustið 2019.

•

Við ætlum að koma upp nútímalegri líkamsræktaraðstöðu í bænum sem uppfyllir þarfir og
kröfur íbúa.

•

Við ætlum að leggja gervigras á núverandi aðalkeppnisvöll á Torfnesi.

•

Við ætlum að efla frístundarrútuna og einfalda stjórnsýsluna í kringum hana með þarfir
notenda í forgrunni.

•

Við viljum beita okkur fyrir því að gerðir verði uppbyggingarsamningar til lengri tíma við
íþróttafélögin í bæjarfélaginu. Þar verði horft til uppbyggingaráætlunar íþróttamannvirkja í
Ísafjarðarbæ.

•

Við ætlum að þróa íþróttaskóla HSV í góðu samráði við íþróttahreyfinguna með jafnræði íbúa
í huga. Við ætlum að skoða upptöku frístundakorts með það að markmiði að halda kostnaði
við íþróttaiðkun barna í lágmarki.

•

Við munum koma upp útipott(um) við sundlaugina á Þingeyri

•

Við munum byggja upp íþrótta- og útivistarsvæði í hverfum og byggðakjörnum bæjarins.

•

Við ætlum að fara í frekari uppbyggingu útivistarsvæðis í Tunguskógi og nágrennis og kanna
möguleikana á því að svæðið verði skilgreint sem fólkvangur í samræmi við lög um
náttúruvernd.

•

Við munum endurskipuleggja skíðasvæðin í Tungudal og Seljalandsdal með heilsársnotkun,
samþættingu svæða og snjóöryggi í huga. Jafnframt viljum við bæta skíðagönguaðstöðu í
Tunguskógi og inni í einstökum bæjarkjörnum.

Velferðin
•

Við ætlum að stuðla að byggingu íbúða fyrir eldri borgara og endurbæta þjónustuíbúðir í eigu
bæjarins.

•

Við ætlum að samþætta þjónustu við eldri borgara svo fólk geti búið sem lengst heima ef vilji
er til.

•

Mikilvægt er að efla dagdeildir fyrir eldri borgara.

•

Við munum beita okkur fyrir fjölgun hjúkrunarrýma.

•

Við ætlum að kynna betur íþrótta- og tómstundastarf aldraðra og einfalda aðgengi að því.

•

Við viljum að íþrótta- og tómstundafulltrúi aldraðra verði starfandi hjá sveitarfélaginu.

•

Við viljum að Ísafjarðarbær sé góður búsetukostur fyrir fatlað fólk.

•

Við ætlum að efla lýðræðislega þátttöku fatlaðs fólks í Ísafjarðarbæ og stofna notendaráð
líkt og Átak, félag fólks með þroskahömlun, hefur hvatt öll sveitarfélög til að gera.

•

Við viljum að fatlað fólk í Ísafjarðarbær hafi aðgang að notendastýrðri persónulegri aðstoð
(NPA).

•

Við viljum efla þátttöku fatlaðs fólk á almennum vinnumarkaði og hvetjum fyrirtæki og
stofnanir innan bæjarfélagsins til að taka virkan þátt í uppbyggingu atvinnumála fatlaðra.

•

Við ætlum að beita okkur fyrir betra aðgengi íbúa að sjálfsagðri heilbrigðisþjónustu, s.s.
þjónustu sérfræðilækna í heimabyggð.

Menningin
•

Við munum ljúka við nýbyggingu (Hornstrandastofu) á safnasvæðinu í Neðsta kaupstað í
samvinnu við Umhverfisstofnun. Við munum tengja safnið enn betur við sjóinn, m.a. með
bryggju þar sem bátar safnsins verða sýndir og nýttir.

•

Við ætlum að styðja vel við bæjarhátíðir og stærri viðburði í bænum.

•

Við munum endurhugsa menningarviðburði á vegum bæjarins, s.s. jólatrésskemmtanir og
opinber hátíðarhöld, þannig að sómi sé að.

•

Við ætlum að byggja upp í kringum Vélsmiðjuna á Þingeyri, endurbyggja „Gamla kaupfélagið“
í samræmi við skipulag og styðja við Víkingaverkefnið á Þingeyri.

•

Við ætlum að efla kynningu á fjölbreyttu menningarstarfi sveitarfélagins, m.a. á heimasíðu
Ísafjarðarbæjar.

•

Við ætlum að beita okkur fyrir varðveislu Hrafnseyrar með það að markmiði að efla staðinn
og halda á lofti merkri sögu hans.

•

Við ætlum að efla bókasöfn og söfn almennt og gera þeim kleift að takast á við ný verkefni
á upplýsingaöld. Við ætlum að finna framtíðarlausn á geymslumálum skjalasafns Ísafjarðar.
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