
sþ. 638. Tillaga til þingsályktunar [394. mál]
um atvinnumál á Norðurlandi eystra.

Flm.: Kolbrún Jónsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta vinna nú þegar tillögur til úrbóta í
atvinnumálum á Norðurlandi eystra. Tekið verði á eftirfarandi atriðum:
1. leiðum til úrbóta á þessu ári svo að komist verði hjá frekari brottflutningi fólks og
atvinnuleysi á svæðinu,

2. markmiðum sem stefna beri að í náinni framtíð í samvinnu við atvinnumálanefndir í
kjördæminu,

3. fjármögnun í þeim tilgangi að efla atvinnulífið með því að stofna þróunarsjóð sem hlíti
stjórn heimamanna,

4. uppbyggingu iðngarða þar sem fyrirtækjum gefst kostur á atvinnuhúsnæði til leigu.

Greinargerð.
Atvinnuleysi á Norðurlandi eystra fer vaxandi og veldur heimamönnum síauknum

áhyggjum. Fólksflótti er frá þessu landsvæði í leit að atvinnu, 1. d. eru um 200 iðnaðarmenn
frá Akureyri starfandi á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Hætta er á að fiskvinnslufólk missi sína
atvinnu vegna uppboða á togurum. Til þess að sporna við þessari þróun þarf að styrkja
stoðir þess atvinnulífs sem fyrir er og leita nýrra leiða atvinnulífinu til eflingar hvort sem það
er í smáum eða stórum stíl.

Mikilvægt er að auka fjölbreytni atvinnulífsins á landsbyggðinni þannig að sem flestum
gefist kostur á starfi við sitt hæfi. Til þess að ná því takmarki er það höfuðatriði að stjórnvöld
marki stefnu í atvinnumálum í samvinnu við heimamenn á hverjum stað.

Þau atriði, sem þessi tillaga til þingsályktunar felur í sér, mætti hugsa sér að falin yrðu
fleiri en einum aðila til úrlausnar.

Á næstu árum mun fjöldi ungmenna koma á vinnumarkaðinn. Á árinu 1983 voru á
Norðurlandi eystra 2705 manns á aldrinum 15-19 ára eða 541 að meðaltali í árgangi, á sama
ári urðu aðeins til 60 ný störf. Brottfluttir umfram aðflutta voru 204 það sama ár og 220
atvinnulausir að meðaltali á mánuði. Á árinu 1984 eykst atvinnuleysi á mánuði hverjum um
nær 50% og fer upp í 326 manns. Hefðbundnu atvinnugreinarnar, sjávarútvegur og
landbúnaðar, munu ekki taka við auknum fjölda fólks á komandi árum. því verður að leita
nýrra leiða tíl þess að sporna við byggðaröskun og félagslegri upplausn.

Mikið hefur verið rætt um nýjar greinar svo sem örtölvutækni, líftækni og fiskeldi sem
vænlega kosti fyrir okkur Íslendinga. Til þess að fylgja þessu eftir er fyllilega tímabært að



setja á laggirnar nefnd sem hugaði að iðnaði af þessu tagi á sama hátt og stóriðjunefnd fjallar
um málefni stóriðjunnar. Slík nefnd yrði heimaaðilum til ráðuneytis um vænlega kosti í
nýiðnaði.

Athygli manna hefur á undanförnum árum einkum beinst að stóriðju en ekki má
eingöngu einblína á hana til eflingar atvinnu. Við þurfum að vera opin fyrir öllum
möguleikum sem völ er á í atvinnulífinu til eflingar svo framarlega sem þær eru þjóðhagslega
hagkvæmar.

Oft veldur skortur á fjármagni því að góðum hugmyndum er ekki hrundið í framkvæmd;
það stoðar lítið að koma með nýjar tillögur um eflingu atvinnulífsins ef fjármagn fæst ekki til
framkvæmda. Það fyrirkomulag, að sjóðir og stofnanir í Reykjavík ráða því hvernig
fjármagninu er úthlutað, leiðir ekki til betri nýtingar. Raunhæfara er að hver landshluti fái
til ráðstöfunar það fjármagn, sem þar er aflað, í mun ríkara mæli en nú er. Á meðan svo er
ekki er nauðsynlegt að stofna þróunarsjóði í hverjum landshluta fyrir sig sem væri undir
stjórn heimamanna. Ríkisstjórnin hefur lýst því yfir að hún muni beita sér fyrir að útvega 500
millj. kr. til nýs þróunarfélags, auk þess sem 50 millj. kr. eru á fjárlögum yfirstandandi árs í
sama skyni. Þessu fjármagni ætti að dreifa til þróunarsjóða, þ. e. iðnþróunarsjóða. Með því
væri meiri von til þess að ákvarðanir í þessum málum og ábyrgð á þeim héldust í hendur.

Uppbygging iðngarða, þar sem fyrirtækjum gæfist kostur á því að leigja atvinnuhús-
næði, er ein leið til að auðvelda mönnum að setja á stofn fyrirtæki. Með því móti væri
fjármagni og kröftum einstaklinga og félaga beint að því að byggja upp þann rekstur sem um
er að ræða á meðan fyrirtækin væru að festa rætur.

ÞÓ að þessi tillaga taki til atvinnumála á Norðurlandi eystra er ekki þar með sagt að
atvinnuástand sé viðunandi í öðrum landshlutum. Það er ekki nóg að ræða eingöngu um
hlutina heldur þarf að hefjast handa um úrbætur. Viðeigandi er því að byrja á þeim
landshluta þar sem atvinnuleysi er mest.

Á s. l. ári var atvinnuleysi 2,8% á Norðurlandi eystra. Í janúar s. l. var 4,7%
atvinnuleysi á sama svæði. Auk þess má áætla að 1-2% heimamanna sæki vinnu suður til
Reykjavíkur og nágrennis.


