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SKJÓL
STÖÐUGLEIKI
SÓKN



Komið til framkvæmda

SKJÓL
Gjalddögum fasteignagjalda á 
íbúa- og atvinnuhúsnæði frestað

Gjöld fyrir leikskóla, grunnskóla
og frístund lækkuð í samræmi við
notkun

Önnur gjöld lækkuð/felld niður
tímabundið til samræmis við
notkun s.s. mánaðargjald vegna
Janusarverkefnisins

Virkt samtal milli 
Vestmannaeyjabæjar, íbúa og 
fyrirtækja



STÖÐUGLEIKI
Gildistími sundkorta framlengdur

Unnið að auknum sveigjanleika í 
innheimtu og gjaldfrestum

Efling velferðaþjónustu

Stuðningur við heilsueflingu og 
tómstundir

Flýta þegar ákveðnum
viðhaldsverkefnum

Flýta þegar ákveðnum
framkvæmdum

Vestmannaeyjabær haldi áfram að
leggja sig fram um að versla þjónustu
og ráðgjöf í heimabyggð

Í framkvæmd



Nýjar framkvæmdir á vegum
bæjarins

Framkvæmdir í samstarfi ríkis og
Vestmannaeyjabæjar

Fjölgun atvinnutækifæra

Tillögur um nýsköpunar- og
frumkvöðlastarfsemi til eflingar
nýrra atvinnugreina og
fjölbreyttari tækifæra

Sameiginlegt markaðsátak í 
ferðaþjónustu

SÓKN

Næstu skref



Aðgerðirnar
Fjöldi fjölbreyttra aðgerða
1.950 m.kr. heildarumsvif

714 m.kr. umsvif til viðbótar við áætlun 2020



Aðgerðirnar

§ Frestun gjaldaga fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði.

§ Vestmannaeyjabær innheimti aðeins gjöld fyrir þá þjónustu sem veitt er.

§ Gjöld fyrir leikskóla, grunnskóla og frístund lækkuð í samræmi við notkun.

§ Önnur gjöld lækkuð/felld niður tímabundið til samræmis við notkun s.s.
mánaðargjald vegna Janusarverkefnisins.

§ Vestmannaeyjabær haldi áfram að leggja sig fram um að versla þjónustu 
og ráðgjöf í heimabyggð.

§ Sameiginlegt markaðsátak Vestmannaeyjabæjar og Ferðamálasamtaka 
Vestmannaeyja í ferðaþjónnustu sumar 2020.



Aðgerðirnar
§ Kanna möguleika á þátttöku ríkisins við uppbyggingu innviða í 

Vestmannaeyjum.

§ Þrýsta á ríkið um að endurgreiðslu vsk. vegna fráveituframkvæmda og 
viðhaldsverkefna eigi jafnframt við um sveitarfélög.

§ Virkt samtal við fyrirtæki og íbúa í Vestmannaeyjum.

§ Við gerð fjárhagsáætlunar Vestmannaeyjabær fyrir 2021 verði kannað hvort 
unnt sé að lækka opinber gjöld fyrir veitta þjónustu.

§ Ráðist verði í nýsköpunar- og frumkvöðlastarf með bættri aðstöðu fyrir fólk, 
sterkari innviðum og margvíslegri aðstoð, t.d. um vöru- og þjónustuþróun, 
fjármögnun verkefna og markaðsátak.

§ Margvísalegar framkvæmdir og viðhaldsverkefni (ný verkefni og tilfærsla 
áður ákvarðaðra verkefna í fjárhagsáætlun 2020 og 2021).



Aðgerðirnar – í vinnslu
Lagning ljósleiðara
Stefnt er að því að taka skýrslu sem er á lokametrunum um ljósleiðaravæðingu í Vestmannaeyjum 
til umræðu á bæjarstjórnarfundi þann 30. apríl nk. Mikilvægt er að ríkið komi að þessu verkefni 
með einhvers konar styrkjum og efla þannig til muna eðlilega innviðauppbyggingu í 
sveitarfélögum.

Nýsköpunar- og frumkvöðlasrtarf 

Ráðist verði í nýsköpunar- og frumkvöðlastarf með bættri aðstöðu á 3. hæð Fiskiðjuhússins fyrir 
fólk, sterkari innviðum og margvíslegri aðstoð, t.d. um vöru- og þjónustuþróun, fjármögnun 
verkefna og markaðsátak. Von er á skýrslu frá starfshópi á næstu dögum.

Fráveituframkvæmdir
Bæjarstjórn er reiðubúin að flýta umfangsmiklum fráveituverkefnum ef ríkið ákveður að koma til 
móts við sveitarfélög með endurgreiðslum virðisaukaskatts vegna slíkra framkvæmda. 

Frekari uppbygging innviða
Einnig er vilji til þess að ráðast í frekari uppbyggingu innviða í Vestmannaeyjum,  svo
sem ýmissa hafnarframkvæmda. 

Þetta verði skoðað í næsta aðgerðapakka




