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Íbúar Djúpavogshrepps 

 
Nú í fyrsta skipti er listi í framboði í Djúpavogshreppi að meirihluta skipaður konum 

og erum við á Nýlistanum þess fullviss að það muni mælast vel fyrir hér í sveitar-

félaginu. Nýlistinn er nú að bjóða fram krafta sína þriðja kjörtímabilið í röð og er 

hann töluvert endurnýjaður eins og síðast. Listinn er skipaður ungu og öflugu fólki 

með ólíkan bakgrunn og reynslu og við teljum að hann sé vel til þess fallinn að takast 

á við þau verkefni sem framundan eru.  Það má hverjum ljóst vera sem hefur fylgst 

með umræðunni að  framundan eru tímar þar sem sveitarstjórnarfólk þarf að horfast í 

augu við mörg erfið og krefjandi verkefni. Tekjur sveitarfélaga hafa dregist verulega 

saman á sama tíma og skuldir þeirra hafa hækkað umtalsvert og síðast en ekki síst 

hefur ríkisvaldið þurft að draga verulega saman seglin, sem bitnar ekki síst á sveitar-

félögunum.  Stærsta verkefni Nýlistans á komandi kjörtímabili verður því gæta að-

halds og útsjónarsemi í senn og  fyrst og síðast að verja grunnþjónustuna þar sem 

samfélagið á mest undir.   

Fulltrúar Nýlistans ætla ekki að sitja með hendur í skauti á komandi kjörtímabili,  því 

jafnhliða aðhaldsaðgerðum ætlum við að sækja fram á öllum þeim sviðum þar sem 

tækifæri kunna að leynast fyrir sveitarfélagið og þannig ætlum við að gera gott sam-

félag enn betra.   

Nýlistinn er einn í framboði að þessu sinni og er því sjálfkjörinn. Fulltrúar Nýlistans 

gera sér grein fyrir því að ábyrgðin er mikil undir þessum kringumstæðum og undir 

henni ætlum við að standa, með stuðningi ykkar.  

Þrátt fyrir að fjárhagur sveitarfélagsins bjóði ekki upp á miklar framkvæmdir á  kjör-

tímabilinu bíða engu að síður fjölmörg verkefni sem sveitarstjórn þarf að takast á við 

og verður krefjandi að forgangsraða þeim verkefnum. 

 

Verkefnin framundan eru af ýmsum toga en fyrst og síðast miðast þau öll að því að 

bæta samfélagið okkar og hér í þessari stefnuskrá viljum við, fulltrúar Nýlistans, 

leggja helstu verkefni okkar á borðið.  Nýlistinn mun að sjálfsögðu vinna að 

mörgum öðrum málefnum sem hér er ekki getið og mun taka nýjum og góðum hug-

myndum fagnandi sem eru til þess fallnar að bæta samfélagið okkar.    

  

Stefnuskrá þessi er því auðvitað alls ekki tæmandi en gefur þér íbúi góður vonandi 

nægilega skýra mynd af því sem við ætlum að vinna að á komandi kjörtímabili.  

                                                                       

  

Íbúar góðir - vinnum samhent að því að gera gott samfélag enn betra. 

 

                                                                          Áfram Djúpavogshreppur  
 
 

  

 

Nýr sveitarstjóri 
Nýlistinn leggur fram nýtt sveitarstjóraefni fyrir komandi kjörtímabil. 

Gauti Jóhannesson er fæddur á Höfn í Hornafirði 7. mars 1964.  Hann lauk prófi 

frá Kennaraháskóla Íslands árið 1991 og framhaldsnámi í stjórnun frá sama skóla 

árið 2004.  Gauti starfaði sem skólastjóri við Gaulverjaskóla í Flóa frá 1994-2001 

og sem skólastjóri  við Grunnskóla Djúpavogs frá 2001-2005.  Frá 2005 starfaði 

hann á vegum Icelandic Group að framleiðslu og markaðsmálum með aðsetur í 

Kína frá 2006-2007.  Frá haustinu 2009 hefur hann starfað sem kennari við 

Grunnskóla Djúpavogs.     
 

Umhverfismál  
Umhverfismál eru mál sem Nýlistinn leggur áherslu á, enda er sveitarfélagið 

Djúpavogshreppur rómað fyrir mikla náttúrufegurð, fjölbreytt 

lífríki og sérstöðu sem hægt er að nýta með margvíslegum hætti 

til sóknar á ýmsum sviðum.   

Nýlistinn mun vinna  áfram að verndar- og friðlýsingarstefnu 

sem mörkuð hefur verið í nýju Aðalskipulagi sveitarfélagsins.  

Varðandi flokkun og endurvinnslu er stefnt á að koma upp hvata-

kerfi. Unnið verður að lausnum varðandi moltugerð á kjörtímabilinu. Áfram 

verður lögð áhersla á að halda bænum snyrtilegum og jafnhliða reynt að fá ein-

staklinga sem og fyrirtæki til að lágmarka sjónmengun í kringum athafnasvæði 

sín og þar má gera betur en gert hefur verið.   
 

Gatnagerð   
Nýlistinn vill setja gatnagerð í forgang verkefna og því verður unnið hörðum 

höndum að fjármögnun svo hægt verði að ljúka helstu verkefnum í gatnagerð í 

þéttbýlinu á komandi kjörtímabili.   Einnig þarf að viðhalda eldri götum og gang-

stéttum í bænum og ekki skal gleyma að gatnagerð er hluti af fegrun bæjarins.  

 

Samgöngumál   
Nýlistinn hefur, á kjörtímabilinu, unnið vel að samgöngumálum og hefur ítrekað 

beitt sér gagnvart samgönguyfirvöldum sem meðal annars hefur leitt til þess að 

hönnun á vegum yfir Öxi og í botni Berufjarðar er nú á lokastigi.  Enn er þó langt 

í land með að sveitarfélagið sé búið að fá þær vegabætur sem  nauðsynlegar eru.  

Því þarf áfram að fylgja áherslum okkar í samgöngumálum fast eftir og munu 

fulltrúar Nýlistans beita sér af fullri einurð í þeim málum á 

komandi kjörtímabili. Nýlistinn fagnar vegabótum í Skriðdal 

og mun áfram þrýsta á um framhald þar, enda er sá vegur ó-

rjúfanlegur hluti af Axarvegi.  

  
  



 

Fjölbreytt atvinnulíf   
Nýlistinn vill leggja sitt af mörkum til að auka á fjölbreytni  í atvinnulífinu.  Stefna 

Nýlistans er sú að heillavænlegast sé fyrir svæðið að byggja 

upp atvinnu með litlum og meðalstórum fyrirtækjum í sátt við 

svæðið, auk þess að vinna með þeim fyrirtækjum sem eru nú 

þegar í sveitarfélaginu. Horft skal meðal annars til þess að 

vinna að því að hámarka nýtingu á því hráefni sem er að finna 

á svæðinu, bæði til sjávar og sveita. Við teljum að hér séu 

mörg ónýtt tækifæri til frekari vinnslu á svæðisbundnu hráefni.  

Atvinnumálanefnd verði virkjuð að nýju með það að markmiði að vinna að þessum 

málaflokki. 

 

Ferða- og menningarmál 

Uppbygging á sviði ferðamála hefur verið eitt af 

áherslumálum Nýlistans  á síðastliðinum árum og 

verður unnið á fjölmörgum sviðum þessa mála-

flokks á komandi kjörtímabili.  Ráðning ferða- 

og menningarmálafulltrúa hefur reynst sveitar-

félaginu heillaspor sem hefur skilað sér með 

merkjanlegum hætti með markvissari og faglegri 

vinnubrögðum til heilla fyrir greinina í heild sinni.   Nýlistinn vill nýta þau tæki-

færi sem felast í auknum  ferðamannastraumi.   

Menningarmál eru nátengd ferðamálum, en öflugt menningarlíf auðgar ekki 

einungis líf heimamanna heldur einnig þeirra gesta sem 

leggja leið sína á Djúpavog.  Hammondhátíðin hefur 

þegar fest sig rækilega í sessi og mun Nýlistinn styðja 

áfram við bakið á þeim viðburði eins og öðrum menn-

ingaruppákomum sem eru til þess fallnar að styrkja sam-

félagið í heild.  Nýlistinn vill, sem áður, hlúa að menn-

ingarhúsinu okkar Löngubúð og þeirri starfsemi sem þar fer fram.  Auk þess verði 

unnið markvisst að uppbyggingu Faktorshússins og sömuleiðis stutt áfram við 

fyrirhugaða byggingu nýs Ríkarðssafns.  

Nýir íbúar  
Í dag er orðinn nokkuð stór hópur fólks af erlendum uppruna með búsetu á Djúpa-

vogi. Nýlistinn vill vinna að málefnum þessa hóps.  Við lítum 

svo á að sveitarfélaginu beri skylda að aðstoða nýja íbúa á 

Djúpavogi til að aðlagast samfélaginu sem best og á það jafnt við 

um bæði erlenda sem innlenda íbúa. Þá þarf að kynna sérstaklega 

erlendum íbúum réttindi og skyldur t.d. gagnvart stjórnsýslu 

sveitarfélagsins og ýmsum stofnunum.  Þá vill Nýlistinn stuðla 

að áframhaldandi íslenskukennslu fyrir fólk af erlendum uppruna.  Nýlistinn lítur 

einnig svo á að það sé ekki aðeins okkar að miðla af þekkingu til erlendra nýbúa 

heldur getum við lært sömuleiðis af þeim.    

  

Heldri borgarar   
Nýlistinn vill leggja mikla áherslu á að bæta umhverfi eldri borgara á svæðinu og 

til viðbótar við hugmyndir um byggingu þjónustuíbúða er vilji 

til þess að skapa eldri borgurum góða félags- og handverksað-

stöðu í Helgafelli til framtíðar litið.  Nýlistinn vill vinna vel að 

heimaþjónustu og búa eldri borgurum áhyggjulaust ævikvöld.  

Hafnamál   
Nýlistinn vill leggja áherslu á að markaðssetja Djúpavogshöfn fyrir fiskiskip af öllum 

stærðum og gerðum sem og skemmtiferðaskip og skútur.  Djúpivogur á mikla vaxtar-

möguleika í þessum efnum til að sækja fram. Unnið verður 

áfram að fullnaðar frágangi á nýrri geymslulóð fyrir hafntengda 

starfsemi og fleira við Gleðivík.  Stefna listans er að á kjörtíma-

bilinu verði klárað að leggja vatn, rafmagn og fleira inn á 

svæðið til að mæta þörfum þeirra er nýta munu aðstöðuna. Ný-

listinn vill leggja hóflegt gjald á þá sem nýta munu þessa að-

stöðu.  Skoðaður verði möguleiki á að endurnýja og bæta tré -og 

flotbryggju og stækka viðlegurými eftir atvikum.  

Nýlistinn vill beita sér fyrir því að vernda þá ímynd sem 

Djúpavogshöfn hefur og vekur gjarnan athygli gesta og 

gangandi. 
 

 

Skipulagsmál 
Á kjörtímabilinu lauk viðamikilli vinnu við nýtt Aðalskipulag Djúpavogshrepps  

(sem gildir 2008—2020) og var skipulagið staðfest af um-

hverfisráðherra í mars síðastliðnum.  Næsta verkefni í þessum 

efnum er að vinna deiliskipulag og verður fljótlega hafist handa 

við að undirbúa þá vinnu í samstarfi við Teiknistofu Guðrúnar 

Jónsdóttur FAÍ, en Guðrún hefur leitt skipulagsvinnu hér í 

Djúpavogshreppi um áratuga skeið. 

 



 

Fjarskipti — tæknimál.  
Töluvert hefur áunnist í þessum málaflokki á kjörtímabilinu sem er að líða, m.a. er 

3G háhraðanettenging nú í boði fyrir öll lögbýli, í dreifbýli í dag.   

GSM samband er ennþá víða gloppótt á þjóðveginum þótt miklar 

endurbætur hafi verið gerðar.  Sérstaklega þarf að huga að öryggis-

þættinum vegna GSM kerfisins t.d. með því að koma upp sendi á 

Axarvegi.  Þá mun Nýlistinn áfram vinna að því að auka upplýsinga-

flæði til íbúa á vefsíðu sveitarfélagsins og gera hana enn skilvirkari 

og notandavænni.    

 

 

Sveitin 
Nú stendur yfir, á vegum SSA, endurskoðun  á fjallskilasamþykktum fyrir Múla-

sýslur þar sem fella á þær betur að nýju umhverfi í tengslum 

við búfjárhald á öllu Austurlandi.  Byggt verður á áherslum 

síðustu landbúnaðarnefndar varðandi fyrirhleðslur við vatns-

föll í sveitarfélaginu.   Áfram þarf að þrýsta á vegagerðina 

vegna lagningu girðinga með þjóðvegi eitt í sveitarfélaginu.    

Einnig þarf að vinna að lausnum á þeim vandamálum sem 

fólksfækkun í sveitum hefur í för með sér m.a. varðandi 

fjallskil.  Þá þarf að athuga hvort ekki megi finna fjármagn til að fjarlægja gamlar og 

ónotaðar girðingar.  Í samstarfi við vegagerðina þarf áfram að laga merkingar og 

heimreiðar að bæjum í sveitinni.  Unnið verði almennt að því að efla landbúnað í 

sveitarfélaginu og bæta ímynd og ásýnd dreifbýlisins í samráði við íbúa þess.  

 

Jarðhiti 
Á kjörtímabilinu sem nú er að líða hafa verið boraðar nokkrar tilraunaholur með 

nokkuð góðum árangri.  Bundnar eru vonir við að finna megi vinnsluhæfar holur 

hér í næsta nágrenni við Djúpavog í framtíðinni.  Hitaveita gæti hleypt nýju blóði í 

atvinnulífið á staðnum og ýmis ný atvinnutækifæri 

skapast.  Vegna samdráttar í framkvæmdum á næstu 

árum, meðal annars í jarðborunum, er vilji Nýlistans að 

skoða nánar hvernig hægt væri að nýta heita vatnið sem 

þegar er fundið í sundlaug Djúpavogs og jafnvel aðrar 

stofnanir á skólatorfunni. Raforkuverð hefur hækkað um-

talsvert á síðustu misserum og því væri til mikils unnið ef 

hægt væri að nýta heita vatnið með þessum hætti til mikils 

orkusparnaðar fyrir stofnanir sveitarfélagsins til lengri tíma litið.  

 

 

Íþróttamál– og æskulýðsmál 
Nýlistinn hefur unnið dyggilega að málefnum unga fólksins á kjörtímabilinu hvað 

snertir íþrótta- og æskulýðsmál. Nýlistinn mun  standa 

vörð um áframhaldandi stuðning við UMF. Neista og 

vinna að því að Golfklúbbur Djúpavogs verði virkjaður.   

Fulltrúar Nýlistans gera sér grein fyrir því að þessi félög 

hafa hvort um sig mikið aðdráttarafl í sveitarfélaginu. 

Fjölskyldufólk lítur mjög til þess í dag að það sé staðið vel 

að þessum málaflokki og Nýlistinn gerir 

sér grein fyrir mikilvægi þess forvarnarstarfs sem íþróttahreyf-

ingin skilar. Unnið verði áfram að því að ráða menntaðan íþrótta-

kennara sem hægt verði virkja jafnhliða til að sinna æskulýðs- og 

félagsmálum barna og unglinga.  

Nýlistinn vill í samstarfi við íbúa koma upp fleiri leiksvæðum 

innan bæjarfélagsins í samræmi við skipulag.  

 

 

Fræðslu– og menntamál 
Fræðslumál eru einn af stærstu málaflokkum hvers sveitarfélags.  Hér í Djúpa-

vogshreppi eru þrír öflugir skólar, 

grunnskóli, leikskóli og tónlistarskóli.  

Við viljum metnaðarfulla skóla með 

fagmenntaða kennara. Við leggjum 

áherslu á að milli skólanna verði áfram 

skapaður grundvöllur til mikillar 

samvinnu og samstarfs og viljum 

tengja skólaþorpið betur saman með göngustígum milli skólanna. 

Við viljum áfram leggja áherslu á öflugan tónlistarskóla þar sem börn geta lokið 

viðurkenndum prófstigum. Við viljum tryggja öllum börnum á leikskólaaldri 

öruggt leikskólapláss. 

Djúpavogshreppur hefur undanfarin ár stutt vel við bakið á þeim sem 

stunda fjarnám með vinnu sinni hjá sveitarfélaginu. Nýlistinn vill halda 

áfram að byggja upp aðstöðu í grunnskólanum svo íbúar geti nýtt sér 

fjarnám til að auka við menntun sína. Nýlistinn vill taka mötuneytismál 

skólanna til skoðunar í heild sinni. 

Búið er að leggja grunn að nýrri skólastefnu sveitarfélagsins og verður 

það fyrsta verk nýrrar skólanefndar að fullmóta hana. Með góðum 

skólum treystum við búsetu hér og um leið markaðssetjum 

við sveitarfélagið í þeirri miklu samkeppni sem ríkir í dag um íbúa. 

 

 

 


