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Eftirfarandi er greinargerð Borgarfjarðarhrepps, Fljótsdalshéraðs, Fljótsdalshrepps og 
Seyðisfjarðarkaupstaðar um ýmiss mál og verkefni sem sveitarfélögin sameiginlega leggja mikla 
áherslu á. Vakin er athygli á viðaukum og ítarefni þar sem farið er nánar ofan í einstaka þætti eftir 
atvikum.

Breyting á verklagi fjárlaganefndar
Sveitarfélögin hafa áður óskað eftir því að tekið yrði saman yfirlit um hvernig tilfærsla varð á 
úthlutun fjármuna við breytt vinnubrögð haustið 2011 auk greininga eftir greinum, landshlutum 
og byggðarlögum. Hér með er sú ósk ítrekuð.

Samgöngumál
Egilsstaðaflugvöllur
Egilsstaðaflugvöllur mun gegna veigamiklu hlutverki í framtíðaruppbyggingu atvinnu- og 
menningarlífs á Austurlandi öllu. En til að svo megi verða er mikilvægt að eftirfarandi nái fram 
að ganga m.a.:

• Itrekaðar eru kröfur um að flughlöð verði stœkkuð til að auka öryggi vallarins og notkun 
hans. Unnið er að nýju deiliskipulagi fyrir flugvöllinn sem tekur á þjónustuþáttum 
vallarins hvað viðkemur almennum farþegaflutningum, tryggir að þaðan verði hægt að 
sinna þyrluþjónustu vegna fyrirsjáanlegra olíurannsókna og mögulegrar -vinnslu auk þess 
að gera Landhelgisgæslunni mögulegt að staðsetja hluta af þyrlusveit sinni þar og sinna 
þar með nauðsynlegum björgunar- og eftirlitsstörfum á hafsvæðinu austur af landinu og á 
milli Færeyja og Íslands (samstarf við Færeyjar).

• Efla þ a rf markaðssetningu flugvallarins með það að markmiði að auka umferð um völlinn 
og til hagsbóta fyrir atvinnulíf svæðisins. Mikilvægt er að varið verði fjármagni til þessa 
verkefnis líkt og gert hefur verið um Sóknaráætlun Austurlands og eins og lagt er til í 
niðurstöðum starfshóps um um aukna möguleika í millilandaflugi, sem skipaður var af 
forsætisráðherra sl. vor.

• Jöfnun eldsneytisverðs Mikill munur er á verði flugvélaeldsneytis eftir því hvar á landinu 
það er keypt. Þannig var lítraverð eldsneytis 24 kr. dýrara á Egilsstöðum en í Keflavík í 
mars 2015 og verðmunurinn á Akureyri og Keflavík nam 12 kr. á sama tíma. Jöfnun þessa 
verðmunar er mikilvægur eigi flugvellirnir á Akureyri og Egilsstöðum að koma til greina 
sem valkostir fyrir millilandaflug.

Mikilvægt er að mynduð verði opinber stefna um að opna nýjar fluggáttir inn í landið sem byggir 
á niðurstöðum starfshópsins um aukna möguleika í millilandaflugi. Þannig verði þróaðir aðrir 
valkostir fyrir flugrekstraraðila, uppbygging atvinnulífs er tengist ferðaþjónustu eflist auk þess 
sem íbúar og atvinnufyrirtæki þeirra svæða er um ræðir fá tækifæri til að nýta sér millilandaflug á 
ásættanlegra verði en nú býðst.

Innanlandsflug
Vegna fjarlægðar við höfuðborgarsvæðið er innanlandsflugið Austurlandi ákaflega mikilvægt 
einkum fyrir þá sem þurfa að sækja þá opinberu þjónustu alla sem eingöngu er veitt á suðvestur 
horni landsins. Má með sanni segja að fyrir Austfirðinga sé um að ræða almenningssamgöngur í 
lofti. Í seinni tíð hafa gjöld og/eða skattar hækkað umtalsvert á innanlandsflugið. Það hlýtur að 
teljast fremur ósanngjörn skattlagning þegar horft er til þess hvernig uppbyggingu opinberrar 
þjónustu hefur verið háttað í landinu sem bitnar þá helst á þeim sem þurfa að sækja hana um 
lengstan veg. Því þarf að breyta meðal annars í því ljósi að almenningssamgöngur á landi eru 
niðurgreiddar og því ætti þá ekki það sama að gilda um flugið. Einnig er bent á að hátt verð á 
innanlandsfluginu háir ferðaþjónustuaðilum á Austurlandi í markaðssetningu einkum hvað varðar 
vetrartímann. Tryggja þ a rf til frambúðar flugvöll í Reykjavík sem áfram þjónar jafn vel 
innanlandsfluginu og verið hefur hingað til. Ríkið þarf að taka forystu í þeim efnum.
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Fjarðarheiðargöng
Á aðalfundi SSA sem haldinn var á Djúpavogi dagana 2. og 3. október sl. var eftirfarandi 
samþykkt samhljóða m.a.:

Aðalfundur SSA, haldinn á Djúpavogi dagana 2. og 3. október 2015, leggur þunga áherslu á þá 
sameiginlegu framtíðarsýn að byggðir á Mið-Austurlandi, Fjarðabyggð, Seyðisfjörður og 
Fljótsdalshérað, verði tengdar saman með samgöngum til þess að rjúfa vetrareinangrun og efla 
framtíðarmöguleika svæðisins sem eins atvinnu-og þjónustusvæðis.

Fundurinn telur brýnt að tryggja strax á fjárlögum næsta árs fjármagn til að ljúka nauðsynlegum 
rannsóknum vegna jarðganga undir Fjarðarheiði á milli Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar, sem 
er forgangsverkefni íjarðgangnagerð á Austurlandi, enda aðstæður íbúa á Seyðisfirði slíkar á 
vetrum að ekki verður við það unað lengur. Þá þ a rf að ráðast í rannsóknir á öðrum 
gangakostum, á milli Norðfjarðar og Seyðisfjarðar um Mjóafjörð.

Lögð er áhersla á að við gerð og uppsetningu samgönguáætlunar og gerð fjárlaga verði 
jarðgangagerð og rannsóknir vegna þeirra fjármögnuð með sérstökum hætti þannig að aðrar 
mikilvægar framkvæmdir í samgöngumálum landshlutans dragist ekki sökum fjárskorts.

Nýframkvæmdir
a) Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 2. og 3. október 2015 leggur nú sem fyrr þunga áherslu á 
að uppbyggingu heilsársvegar um Öxi verði flýtt frá  núverandi samgönguáætlun enda um 
forgangsverkefni að ræða. Jafnframt er ítrekuð fyrri ályktun um að Vegagerðin framkvæmi 
faglegt mat á legu þjóðvegar nr. 1 um Austurland. Óskað er eftir því að vinnu við matið verði 
hraðað eins og kostur er og niðurstöður þess verði kynntar samgöngunefnd SSA hið fyrsta. Afar 
brýnt er að lokið verði lagningu slitlags og endurbyggingu eftirtalinna vega; um Breiðdal, 
Suðurfjarðarveg, Hamarsfjörð og Borgarfjarðarveg til að tryggja umferðaröryggi, ekki síst í ljósi 
aukins umferðarþunga.
b) Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 2. og 3. október 2015 fagnar því að samkvæmt 
þingsályktunartillögu um samgönguáætlun 2015-2018 á að ljúka lagningu slitlags í botni 
Berufjarðar og ljúka þar með lagningu slitlags á hringleið um Island. Fundurinn krefst þess að 
þessari framkvæmd verði flý tt og ljúki eigi síðar en í lok árs 2017.
c) Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 2. og 3. október 2015 fagnar því einnig að í 
þingsályktunartillögu um samgönguáætlun 2015-2018 er gert ráð fyrir því að hefja lagningu 
slitlags um Skriðdal á tímabilinu. Fundurinn treystir því að við það verði staðið.
d) Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 2. og 3. október 2015 telur afar brýnt að gætt sé 
sérstaklega að umferðaröryggi við nýjar samgönguframkvæmdir og viðhald 
samgöngumannvirkja

Viðhald vega
Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 2. og 3. október 2015 skorar á Alþingi að tryggja mun 
meira fjármagn til viðhalds vega og vetrarþjónustu í landshlutanum. Sérstök áhersla verði lögð á 
vetrarþjónustu á vegum svo tryggja megi sem best aðgengi, og þar með öryggi allra íbúa á 
svæðinu, við fjórðungssjúkrahúsið og við Egilsstaðaflugvöll. Tryggja verður bætt þjónustustig að 
vetrum, benda má á að hluti þjóðvegar eitt sem liggur um Breiðdalsheiði fæ r ekki þá 
vetrarþjónustu sem slíkum vegi ber. Þá er brýnt að hefja endurbyggingu og lagningu slitlags á 
Upphéraðsvegi um Fell og efri Jökuldal, á vegi um Jökulsárhlíð og Hlíðarveg. Fundurinn skorar 
á innanríkisráðuneytið og Vegagerðina, í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, að 
endurskoða reglur um helmingamokstur sem eru nú  ákaflega íþyngjandi fyrir þau sveitarfélög 
sem undir hann falla.

Lagarfljótsbrú
Lögð er áhersla á að gert verði ráð fyrir gerð nýrrar brúar yfir Lagarfljót á samgönguáætlun. 
Brúin var inni á fyrri áætlun en ekki er gert ráð fyrir henni í núverandi áætlun. Núverandi brú er
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að stofni til frá árinu 1905 og endurnýjun hennar hefur verið á stefnuskránni í áratugi. Aukið 
vatnsmagn í Lagarfljóti og ísmyndun við brúnna hefur leitt af sér raunverulegar áhyggjur um að 
brúin geti við tilteknar aðstæður verið í hættu með alvarlegum afleiðingum, ekki síst þar sem 
vatnslagnir og rafmagns- og gagnakaplar liggja um brúna.

Hafnir
Ítrekaðar eru kröfur um að fé til viðhalds hafna og sjóvarnarmannvirkja verði tryggt í 
Samgönguáætlun.

Olíu og lýsisbryggja við Síldarvinnsluna á Seyðisfirði.
Í samgönguáætlun 2011 til 2014 var á árinu 2012 gert ráð fyrir 33 milljónum króna til 
endurbyggingar og stækkunar á bryggju við Síldarvinnsluna á Seyðisfirði. Samkvæmt yfirliti úr 
framkvæmdabókhaldi Hafnabótasjóðs A-deildar á enn eftir að greiða tæpar 4 milljónir af 
ríkishluta framkvæmdarinnar. Skýringar af hálfu Siglingastofnunar/Vegagerðarinnar voru að þá 
skorti fjárheimildir til að greiða ríkishlutann að fullu. Þess er óskað að fjárlaganefnd Alþingis 
beiti sér fyrir leiðréttingu vegna þessa við gerð fjárlaga fyrir árið 2016.

Þetta mál er áhugavert, m.a. í ljósi fjármálakafla sveitarstjórnarlaga um að sveitarfélögum sé 
óheimilt að fara fram yfir fjárheimildir á einstökum liðum fjárhagsáætlunar en slíkt verður erfitt í 
framkvæmd vegna frávika af þessu tagi.

Fjarskiptamál
Lögð er áhersla á það sanngirnismál að allir íbúar landsins hvort sem þeir búa í þéttbýli eða 
dreifbýli eigi kost á háhraðatengingum sem standast nútíma kröfur. Einnig er það eðlileg krafa að 
hægt verði að treysta á stöðugt farsímasamband á þjóðvegi 1. Nokkuð er um misbresti hvað þetta 
varðar s.s. upp úr Jökuldal þar sem flutningabílar eiga það til að lenda í vandræðum vegna hálku. 
Þess er vænst að þær hugmyndir er framkomu í greinargerð starfshóps 
innanríkisráðuneytisins um uppbyggingu fjarskiptainnviða s.l. vor fái brautargengi á 
Alþingi.

Lögð er áhersla á það sanngirnismál að allir íbúar landsins hvort sem þeir búa í þéttbýli eða 
dreifbýli eigi kost á háhraðatengingum sem standast nútíma kröfur. Eftir lokun NMT-kerfisins eru 
fjarskiptamál í ólestri bæði á sjó og landi. Á fiskimiðum Borgfirðinga ríkir sambandsleysi sunnan 
Glettings, á Fagradal, innst í Skriðdal og á vegi upp úr Jökuldal og af Vatnsskarði að Snotrunesi 
er ekki GSM-samband, þetta á einnig við bæina í Njarðvík. Ljósleiðari liggur til Borgarfjarðar en 
nýtist ekki. Á Seyðisfirði þarf einnig að bæta flutningsgetu og koma á raunverulegri 
háhraðatengingu og sama á við um stóran hluta dreifbýlis á svæði sveitarfélaganna.

Fjarskiptasjóði var ætlað að leysa þessa þjónustu á svæðum þar sem ekki væri fjárhagslega 
markaður fyrir þau fyrirtæki sem störfuðu á þessu sviði. Því miður urðu, alla vega í sumum 
tilvikum, fyrir valinu lausnir sem í raun voru úreltar þegar verið var að koma þeim upp. Við 
þessu þ arf að bregðast og leysa með ásættanlegum hætti þannig að allir íbúar landsins sitji við 
sama borð hvað þetta atriði varðar.

Heilbrigðismál
Lögð er á það áhersla að staðið verði vörð um þá sjúkraþjónustu sem veitt hefur verið á vegum 
HSA. Í tengslum við sparnaðaraðgerðir stjórnvalda undanfarin misseri hefur verið dregið úr 
þessari þjónustu á Egilsstöðum en mikilvægt er að þar verði haldið uppi ákveðinni grunnþjónustu 
á þessu sviði m.a. með tilliti til öryggissjónarmiða. Minnt er á flugvöllinn á Egilsstöðum og hve 
mikilvægt er að hægt sé að meðhöndla fólk til sjúkraflutnings með sem stystum viðbragðstíma og 
er nálægð við flugvöllinn þar mikilvægur hlekkur.

Horft verði til þess að með sameiningu stofnana í HSA á sínum tíma var gripið til 
hagræðingaraðgerða að frumkvæði heimamanna og hefði verið eðlilegt að líta til þessa þegar 
ákvörðun um niðurskurð hefur verið tekin á undanförnum árum.

Áhrifin hafa orðið þau að verulega hefur verið dregið úr þjónustu stofnunarinnar s.s. að ekki er 
lengur til staðar reglubundin læknisþjónusta á Borgarfirði en mánaðarlegum heimsóknum lækna
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frá HSA til Borgarfjarðar var hætt í janúar 2009. Þetta hefur haft í för með sér óhagræði og 
verulegan kostnað fyrir íbúa á Borgarfirði, og ýtir m.a. undir flótta eldri borgara úr heimabyggð.

Snúa þarf frá þeirri óhóflegu niðurskurðarkröfu sem beint hefur verið að Heilbrigðisstofnun 
Austurlands og frekar að styrkja hana. Það mun skila betri nýtingu fjármuna fyrir heildina. Í því 
sambandi er bent á mikilvægi heilabilunardeildar sjúkrahússins á Seyðisfirði sem þjónar öllu 
Austurlandi. Jafnframt þarf að endurskoða samstarf sjúkrahúsa á svæðinu í heild með hagsmuni 
notendanna að leiðarljósi t.d. með hliðsjón af því að draga úr ferðatíma og kostnaði vegna hans. 
Það er réttindamál að tilkostnaður íbúa hér við að sækja þessa þjónustu sé ekki meiri en íbúa 
höfuðborgarsvæðisins.

Menningar- og menntamál
Áríðandi er að Menntaskólanum á Egilsstöðum verði gert kleift að bjóða fram fjölbreytt nám og 
mæta ólíkum þörfum nemenda. Nýjustu áætlanir um framlög til skólans gera ráð fyrir töluverðri 
lækkun framlaga.

Áhersla er lögð á mikilvægi þess að stuðningur við námsfólk í formi dreifbýlisstyrkja verði 
aukinn

Lögð er áhersla á mikilvægi þess að fjármagni verði áfram veitt til menningarmiðstöðva á 
Austurlandi sem eru lykilstofnanir í austfirsku menningarlífi. Framlag ríkisins til miðstöðvanna 
hefur lækkað hlutfallslega á undanförnum árum á sama tíma og sveitarfélögin hafa aukið hlut 
sinn.

Lögð er áhersla á að fyrirhuguð aðkoma ríkisins að uppbyggingu menningarhúss á Egilsstöðum 
(samanber stefnu ríkistjórnarinnar um uppbyggingu menningarhúsa í öllum landsfjórðungum) á 
ekki að hafa áhrif á áframhaldandi framlög til menningarmiðstöðvanna þar sem um stofnframlag 
er að ræða hvað Menningarhúsið varðar en rekstarframlög hvað menningarmiðstöðvunum 
viðkemur.

Gunnarsstofnun
Það er gleðilegt að í fjárlagafrumvarpi 2016 er gert ráð fyrir verulegri hækkun á fjárveitingum til 
Skriðuklausturs (Gunnarsstofnunar). Þess hefur lengi verið beðið að koma fasteignum á staðnum í 
öruggt skjól hjá Ríkiseignum og nú hillir undir samninga um það með tilheyrandi fjárveitingu. 
Jafnframt mun Gunnarsstofnun fá einhverja hækkun á rekstrarframlagi sem mætir að hluta 
verðlagshækkunum síðustu ára.

Eitt af því sem Gunnarsstofnun ber ábyrgð á eru fornminjar miðaldaklaustursins sem grafið var 
upp á árunum 2000-2012. Þær hafa mikið aðdráttarafl og full ástæða til að gera þeirri sögu hátt 
undir höfði. En fram til þessa hafa engar fjárveitingar fylgt þessari ábyrgð. Þrátt fyrir að 
Skriðuklaustur sé í eigu ríkisins þá lendir staðurinn iðulega milli skips og bryggju í sértækum 
aðgerðum eða fjárveitingum eins og við sérúthlutun á fjármagni til framkvæmda á 
ferðamannastöðum í ár í eigu eða umsjón ríkisins. Samt er til samþykkt deiliskipulag fyrir staðinn 
og margar framkvæmdir til að bæta aðgengi og aðstöðu ferðamanna á staðnum sitja á hakanum 
sökum fjárskorts.

Tryggja verður með einhverjum hætti að staðir eins og Skriðuklaustur séu ekki settir hjá við 
úthlutun á opinberu fjármagni þegar kemur að uppbyggingu ferðamannastaða.
Sjá nánar í sérstökum viðauka.

Landbúnaðarmál
Skógrækt
Á undanförnum árum hafa ríkisframlög til skógargeirans dregist stórlega saman á sama tíma og 
ítrekað hafa komið fram þær áherslur stjórnvalda að æskilegt sé að leggja áherslu á uppbyggingu 
er tengist þessum geira. Nauðsynlegt er að bregðast skjótt við svo að skógrækt geti orðið sú 
uppspretta atvinnutækifæra á Fljótsdalshéraði og í nágrannabyggðum sem stefnt hefur verið að.

Þess er vænst að fjárlaganefnd beiti sér fyrir því að framlög til skógræktarmála verði aukin.
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Uppbygging ferðaþjónustu
Opinber fjárframlög til uppbyggingar á fjölsóttum ferðamannastöðum verði aukin þannig að 
koma megi í veg fyrir tjón á náttúru og ímynd ferðamannsins á Íslandi beri skaða af (s.s. 
Hengifoss í Fljótsdal, Stórurð á mörkum Borgafjarðar og Fljótsdalshéraðs m.m.).

Á aðalfundi SSA sem haldinn var á Djúpavogi dagana 2. og 3. október sl. var eftirfarandi 
samþykkt samhljóða m.a.:

Aðalfundur SSA haldinn á Djúpavogi 2. og 3. október 2015 telur óspillta náttúru landsins fágæta 
auðlind. Verndun hennar og sjálfbær nýting er eitt brýnasta verkefni samtímans. Fundurinn 
skorar því á stjórnvöld að koma á gjaldtökukerfi fyrir ferðamenn í samráði við hagsmunaaðila. 
Fjármunum sem með þessu skapast verði veitt áfram til sveitarfélaganna vítt og breitt um landið 
til að standa straum a f skipulagsvinnu í tengslum við ferðamannastaði og jafnframt uppbyggingu 
slíkra staða og innviða samfélaganna. Þetta á ekki síst við um uppbyggingu nýrra áfangastaða. 
Með þessu er hægt að mæta því mikla álagi sem komið er á mörgum vinsælum 
ferðamannastöðum og gera þá þannig úr garði að ekki hljótist a f  spjöll vegna ágangs.

Vetrarferðamennska á Austurlandi
Skíðasvæðið í Stafdal hefur verið í mikilli uppbyggingu og er eitt skemmtilegasta skíðasvæði 
landsins. Svæðið hefur mikla möguleika til að laða til sín ferðamenn, bæði innlenda sem og 
erlendis frá. Mikilvægt er í því skyni að hægt verði að setja kraft í markaðssetningu svæðisins auk 
þess að ljúka uppbyggingu þess.

Sveitarfélögin Fljótsdalshérað og Seyðisfjörður hafa varið töluverðum fjármunum til þessa 
verkefnis á undanförnum árum og hafa gert samning við skíðafélagið á svæðinu um rekstur þess. 
Einnig er í burðarliðum formlegt samstarf með sveitarfélögunum tveimur og Fjarðabyggð um 
sameiginlega markaðssetningu og þróun skíðasvæðanna í Oddskarði og í Stafdal. Hugmyndin er 
að vinna að þessu í samstarfi við stjórnvöld undir merkjum VETRARÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐVAR 
AUSTURLANDS með 3:a -  5 ára samningi á milli aðila.

Mikilvægt er að hægt verði að halda áfram því uppbyggingarstarfi sem unnið hefur verið að 
undanfarin ár og er því lögð áhersla á að á fjárlögum 2016 verði varið til verkefnisins fjármunum 
sem nemi 10 millj. kr. Jafnframt verði mennta- og menningarmálaráðherra veitt heimild til að 
semja við sveitarfélögin um þátttöku ríkisins við að byggja skíðasvæðin upp þannig að það geti 
virkað sem það aðdráttarafl sem þarf til að treysta vetrarferðamennsku og atvinnulíf á 
Austurlandi.

Skráning þjóðlenda í fasteignaskrá
Afar hægt gengur að stofna þjóðlendur í fasteignaskrá. Í maí 2015 höfðu aðeins 17 þjóðlendur 
verið stofnaðar af 190 þjóðlendum sem úrskurðað hefur verið um. Stofnun þjóðlenda í 
fasteignaskrá er t.a.m. grundvöllur þess að hægt sé að stofna lóðir innan þeirra og málsmeðferð 
mannvirkja í þjóðlendum geti verið með eðlilegum hætti. Forsætisráðuneytið fer með málefni 
þjóðlenda og hefur ítrekað verið borið við fjárskorti og fáum starfsmönnum, þegar leitað er eftir 
skýringum á því hve hægt gengur með stofnun þjóðlenda í fasteignaskrá.

Gögn/kort sem ráðuneytið lætur vinna sem grundvöll skráningar þjóðlenda og leggur fram til 
samþykkis sveitarfélaga, byggja ekki á hnitsetningu, heldur örnefnum og geta í mörgum tilvikum 
verið afar ónákvæm. Ekki er heldur leitað samþykkis eigenda aðliggjandi landa. 
Fljótsdalshreppur hefur neitað að skrifa upp á skráningargögn er varða þjóðlendu innan 
sveitarfélagsins , þar sem ljóst var að afmörkun hennar gekk inn á eignarland. Þá er rétt að benda 
á að gerðar eru mun ríkari kröfur til einkaaðila varðandi afmörkun og skráningu , lóða og lenda í 
fasteignaskrá, en það vinnulag sem ráðneytið viðhefur.

Gera verður þá kröfu að skráningu þjóðlenda verði hraðað, en jafnframt verði málsmeðferð 
ráðuneytis vandaðri en verið hefur og afmörkun þjóðlendenda byggð á hnitsetningu og samþykki 
fyrir hönd aðliggjandi landa liggi fyrir þegar óskað er áritunar sveitarfélaga. Verði ekki breytt 
núverandi verklagi er vísað til framtíðar, vandamálum og málarekstri er varða mörk þjóðlenda 
og eignarlanda.
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Tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga
Á aðalfundi SSA sem haldinn var á Djúpavogi dagana 2. og 3. október sl. var eftirfarandi 
samþykkt samhljóða m.a.:

Mikilvægt er að renna styrkari stoðum undir tekjustofna sveitarfélaga. Útgjöld sveitarfélaga hafa 
vaxið sem og verkefnum fjölgað, en tekjuliðir hafa ekki fylgt þeirri þróun. Mikilvægt er að 
sveitarfélög fá i aukna hlutdeild í heildarskatttekjum samfélagsins. Ýmsar atvinnugreinar, s.s. 
ferðaþjónusta, skapa tekjur í heimabyggð en kalla einnig á aukin útgjöld, bæði við 
ferðamannastaði og við ýmsa innviði samfélagsins. Því beinir fundurinn því til stjórnvalda og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga að taka til athugunar á hvern hátt styrkja megi almennan 
tekjugrundvöll sveitarfélaga svo þau geti sinnt lögbundnu þjónustuhlutverki sínu á sómasamlegan 
hátt.

Orkumál
Aðgengi að orku til atvinnuuppbyggingar
Hvatt er til stuðnings við hugmyndir er miða að því að efla flutningskerfi raforku þannig að 
dreifigeta þess geri framtíðaratvinnuuppbyggingu á Austurlandi mögulega.

Húshitun
Jöfnun húshitunarkostnaðar er eitt brýnasta hagsmunamál íbúa á köldum svæðum. Aðgerða í 
þeim efnum er beðið með óþreyju ekki síst vegna þess að bilið milli heitra og kaldra svæða hefur 
aukist á síðustu árum.

Skattar á raforkuframleiðslu
Með vísan til ályktana aðalfunda SSA og landsfunda sambands íslenskra sveitarfélaga er tekið 
undir þá skoðun m.a. að færa eigi skattkerfi orkuvinnslu í þá átt sem gerist í Noregi svo að 
sveitarfélög á áhrifasvæðum virkjana njóti beinna tekna af mannvirkjum og framleiðslu á raforku.

Efling opinberra starfa
Eitt af þeim baráttumálum sem sveitarfélög á landsbyggðinni hafa barist fyrir um árabil er að 
viðhalda og efla opinber störf þar. Þessi barátta hefur skilað takmörkuðum árangri og því miður 
eru nokkur dæmi um að stjórnvöld vinni beinlínis gegn slíkri þróun. Slíkt gerist m.a. með því að 
nýta ekki þá þekkingu sem er til staðar í opinberum stofnunum á landsbyggðinni en þess í stað 
eru dæmi um að starfsmenn stofnana í höfuðborginni séu sendir landshorna á milli til að sinna 
verkefnum sem leysa má heima í héraði. Dæmi um slíkt er t.d. framkvæmd tollaeftirlits á svæðinu 
auk þess sem bent er á að HAUST (Heilbrigðiseftirlit Austurlands) getur sinnt stórum hluta þeirra 
eftirlitsverkefna sem sinnt er að sunnan í dag.

Embætti sýslumanna og lögreglustjóra
Lögð er áhersla á að staðið verði við fyrirheit um að efla hin nýju sýslumanns- og 
lögreglustjóraembætti með flutningi verkefna sem munar um og nýjum störfum eins og boðað var 
í kynningu innanríkisráðuneytisins á nýjum embættum sýslumanna og lögreglustjóra. Mjög 
skortir á að þeir fjármunir sem ætlaðir eru til reksturs þessara embætta dugi til að halda uppi 
óbreyttri þjónustu, miðað við þjónustu fyrri embætta á Seyðisfirði og Eskifirði.

Þess er vænst að fjárlaganefnd beiti sér fyrir því að stjórnvöld efli starfsemi opinberra 
stofnana á Austurlandi með skilvirkni, þjóðarhag og eflingu atvinnulífs á svæðinu að 
leiðarljósi. Nefna má sérstaklega bæði Skógrækt ríkisins, Umhverfisstofnun og 
Landgræðsluna í þessu sambandi. Mikilvægt er að starfsemi þessara stofnana verði ekki 
skert og hefur verið bent á leiðir til efla starfsemi þeirra, m.a. varðandi yfirstjórn og umsjón 
hreindýramála. Einnig er lögð áhersla á að leitað verði leiða til að styrkja starfsemi 
fjarvinnsluverkefna á landsbyggðinni með því m.a. að útvista þangað þýðinga- og 
skráningaverkefnum höfuðstofnana ríkisins.
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Refa- og minkaveiði
Mikilvægt er að framlög til refaveiða verði aukin verulega. Það sama gildir um veiðar á mink. 
Bent er á ótvíræð neikvæð áhrif fjölgunar refs á fuglalíf einkum rjúpu og mófugla. Áhersla er 
lögð á að tryggðar verði endurgreiðslur á virðisauka til sveitarfélaganna.

Þess er vænst að fulltrúar í fjárlaganefnd líti með skilningi til mikilvægis þess að 
fjármunum verði veitt til framangreindra mála.

F.h. Borgarfjarðarhrepps, Fljótsdalshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupsstaðar

Björn Ingimarsson 
Bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs

Fylgiskjöl:

• Viðauki Fljótsdalshrepps vegna Skriðuklausturs
• Viðauki Seyðisfjarðarkaupstaðar
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M ÁLEFNI GUNNARSSTOFNUNAR OG SKRIÐUKLAUSTURS

- minnisblað fyrir fjárlaganefnd 9. október 2015 -

Áhersluatriði:

• Gleðileg hækkun á framlögum samkvæmt fjárlagafrumvarpi (34,4 m.kr.)

• Neikvæður höfuðstóll Gunnarsstofnunar (4,8 m.kr. í árslok 2014)

• Viðhald minjasvæðis og saga miðaldaklaustursins

Stofnun Gunnars Gunnarssonar hefur nú rekið menningarsetur í minningu skáldsins á 
Skriðuklaustri í 16 ár og inn í það fléttast stór fornleifarannsókn og frágengið minjasvæði. Frá 
ársbyrjun 2008 hefur stofnunin starfað sem sjálfeignarstofnun á grundvelli laga nr. 19/1988, með 
stofnaðild mennta- og menningarmálaráðuneytis, Háskóla Íslands, Stofnunar Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum, Rithöfundasambands Íslands og Þróunarfélags Austurlands, nú Austurbrú.

Samningur var gerður við mennta- og menningarmálaráðuneyti, fyrst í maí 2009 og hljóðaði upp 
á 18,2 m.kr. Í desember 2014 var síðan gerður nýr samningur og hljóðar hann upp á sömu 
krónutölu en kveður á um að framlagið sé ákveðið í fjárlögum hvers árs. Í fjárlagafrumvarpi fyrir 
árið 2016 er gert ráð 34,4 m.kr. framlagi til stofnunarinnar (02-983) sem er veruleg hækkun frá 
2015 þegar stofnunin fékk 19 m.kr. Þessi hækkun á samkvæmt frumvarpinu að fara í samning við 
Ríkiseignir um fasteignir á Skriðuklaustri og hækkun á rekstrarframlagi til Gunnarsstofnunar.

Það er fagnaðarefni að loksins skuli mál mjakast til betra horfs með hið einstaka hús Gunnars 
skálds á Skriðuklaustri. Þær endurbætur sem m.a. fékkst fé í frá Alþingi á árunum 2000-2005 eru 
komnar á viðhaldstíma og því von til þess að takast megi að halda húsinu áfram glæsilegu. 
Gunnarsstofnun ætti því ekki að þurfa að taka lengur af sínu rekstrarframlagi fjármagn í viðhald 
og endurbætur á húsum, nokkuð sem hefur leitt til versnandi fjárhagsstöðu síðustu árin svo að 
höfuðstóll stofnunarinnar var neikvæður um tæpar 5 m.kr. í árslok 2014.

Skriðuklaustur heimsækja um 40 þús. ferðamenn hvert ár enda er staðurinn kjarnastaður í 
ferðaþjónustu á Austurlandi. Ekki greiða allir þessi gestir aðgangseyri inn á safnið en þeir njóta 
staðarins, fá upplýsingar um Gunnarshús, minjasvæðið og kaupa sér veitingar. Það skiptir því 
miklu máli að hús, lóð og minjasvæði líti sem best út og sé eigandanum, íslenska ríkinu, til sóma. 
Vonandi verður það tryggt með samningum við Ríkiseignir og tilheyrandi fjármagni.

Vaxandi ferðmannastraumur kallar á lengri opnun að vori og hausti. Fram að þessu hefur verið 
opið alla daga frá 1. maí og til loka sept. Nú er svo komið að krafa er orðin um meiri opnun í apríl 
og október. Með tilkomu Snæfellsstofu fjölgar heimsóknum á staðinn og þörf fyrir opnun allt árið 
mun vaxa verulega á næstu árum. Slíkt kallar á fleira starfsfólk á heilársgrunni heldur en einn 
forstöðumann og vonandi skapast fjárhagslegt rými til þess á næstunni.

Eitt af því sem Gunnarsstofnun sinnir án þess að sérstök fjárframlög komi til er umhirða og 
viðhald á minjasvæði hins forna klausturs. Um það þurfa að nást einhverjir samningar. Stofnunin 
hefur m.a. með styrk úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða bætt aðgengi með hjólastólastíg o.fl. 
gegn mótframlagi. Saga klaustursins eitt af meginviðfangsefnum stofnunarinnar og væri 
viðeigandi að byggja upp vandaða sýningu um lífið á Íslandi fyrir 500 árum á Skriðuklaustri þar 
sem upplýsingar úr fornleifarannsókninni yrðu nýttar til hins ýtrasta með nýjustu tækni.

Tekið saman a f  Skúla Birni Gunnarssyni, forstöðumanni
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Viðauki Seyðisfjarðarkaupstaðar með greinargerð: Borgarfjarðarhrepps, 
Fljótsdalshéraðs, Fljótsdalshrepps og Seyðisfjarðarkaupstaðar fyrir fjárlaganefnd 9.

október 2015

M enning og listir.
Seyðisfjarðarkaupstaður leggur nokkuð mikla fjármuni til menningar, lista og safnamála, 
með því almesta sem gerist miðað við íbúafjölda samanborið við önnur sveitarfélög. M á í 
því sambandi sérstaklega nefna Skaftfell, miðstöð myndlistar á Austurlandi og 
Tækniminjasafn Austurlands sem starfar á landsvísu og þjónar landshlutanum. 
Starfsemi þess síðarnefnda hefur dregist mikið saman vegna fjárskorts þar sem ríki og 
fleiri aðilar hafa dregið mjög úr stuðningi sínum við það.. Seyðisfjarðarkaupstaður er með 
afar hátt hlutfall í fjármögnun þess. Lagt er til að heimilaður verði samningur milli 
ríkisins Seyðisfjarðarkaupstaðar og safnsins um fjármögnun til að tryggja rekstur 
safnsins. Húsakostur safnsins er mikill og ljóst að honum verður ekki nægur sómi sýndur 
með því takmarkaða fé sem fæst til þess eins og horfir. Þá er enn minnt á listahátíðina 
LungA sem er einstök.

Húsaarfurinn á Seyðisfirði- Aldamótabærinn:
Hús í  umsjón Tækniminjasafns Austurlands
Um er að ræða meðal annars Hafnargötu 38 Vélsmiðju Seyðisfjarðar áður Vélsmiðju 
Jóhanns Hanssonar byggt 1907, Hafnargötu 37 Angró byggt af Ottó W athne árið 1881 og 
Hafnargötu 31 Skipasmíðastöð Austfjarða áður nefnd Garðarshús, Fiskverkunarhús 
Svendsens byggt 1897 af norðmanninum Svendsen. Það þarf að gera verulegt átak þó 
ekki sé til annars en að verja þessi hús.

Bæjarskrifstofan — Gamla símstöðin, byggð 1894
Húsið að Hafnargötu 44, sem Ottó W athne byggði 1894 þarf orðið nokkuð mikið viðhald, 
ásamt lóðinni. Húsið er í eigu Tækniminjasafns Austurlands og hýsir bæjarskrifstofurnar. 
Hluti af starfsemi Tækniminjasafn Austurlands er í húsinu eða sá hluti þess sem snýr að 
símanum.

Seyðisfjarðarskóli Suðurgötu 4, byggður árið 1907
Húsið er friðað af menntamálaráðherra. Bæjarstjórn áformar að koma húsinu í 
upprunalegt horf að utan. Á árinu fékkst styrkur að upphæð kr. 400.000 frá 
Húsafriðunarnefnd til að vinna að undirbúningi og áætlunargerð fyrir uppgerð þess.

Sundhöll Seyðisfjarðar Suðurgötu 5
Sundhöllin er teiknuð af Guðjóni Samúelssyni og byggð 1945 til 1948. Fyrirhugað er að 
koma húsinu í upprunalegt horf og gera við það, en talsverðra viðgerða er þörf.

Þess má geta að tvær síðartöldu byggingarnar eru í miðbænum og mikilvægar í 
miðbæjarásýnd kaupstaðarins. Á Seyðisfirði eru mörg gömul hús og hefur allnokkuð 
áunnist við að gera þau upp bæði a f hálfu kaupstaðarins, einstaklinga og annarra aðila 
og fengist til þess mikilvægur stuðningur Húsafriðunarsjóðs. Ljóst er þó að langt er í 
land ogþörf á verulegum opinberum stuðningi þó ekki sé til annars en að halda 
núverandi stöðu. Það er óvenju mikil byggð gamalla húsa og heilleg götumynd gamalla 
húsa á Seyðisfirði sem óhætt er að segja að hefur ótvírætt safnagildi ekki bara fyrir 
Seyðisfjörð heldur landið allt. Því er óskað eftir að nefndin leggi til að í fjárlögum verði 
fjármálaráðherra heimilað að ganga til samninga við Seyðisfjarðarkaupstað til t.d. til 
allt að fimm ára um myndarlega þátttöku ríkisins í endurgerð og varðveislu húsasafnsins 
á Seyðisfirði.

Samgöngumál:

10



Brú á Austdalsá
Á Skálanesi yst við sunnanverðan Seyðisfjörð er rekin ferðaþjónusta og náttúru- og 
menningarsetur. Þangað er mjög vaxandi bílaumferð. Gestafjöldi á ári, samkvæmt 
nýjustu upplýsingum staðarhaldara er allt að 10.000 og vex hratt en vegfarendur eru mun 
fleiri. Á leiðinni eru þrjár óbrúaðar ár sem geta verið mjög varasamar í leysingum og 
rigningum og nauðsynlegt er að brúa. Einkum og sér í lagi Austdalsána. Nokkur fjöldi 
fólks hefur lent í vandræðum og litlu hefur mátt muna að slys yrðu. Brú yfir ána sem ber 
bílaumferð er nokkuð mikið mannvirki enda þarf hún að bera rútur og flutningabíla. 
Óskað er eftir framlagi í fjárlögum til að af byggingu geti orðið fyrir sumar 2016. 
Kostnaður við framkvæmdina gæti samkvæmt kostnaðarmati numið allt að 20 milljónum 
króna. Þess má geta að brúargólf og hönnun eru þegar til staðar en stöpla og stoðvirki 
vantar.

Strandabakki — lenging.
Vegna fjölgunar stórra skemmtiferðaskipa sem koma til hafnar á Seyðisfirði sem er 
árangur af markaðsstarfi undanfarinna ára þarf að huga að lengingu viðlegu við 
Strandabakka sem er 170 metra langur. Æ skilegt væri að lengja hann að Smábátahöfn og 
koma jafnfram t fyrir flotbryggju vegna báta. Þannig mun ferjuhúsið á Strandabakkanum 
og aðstaðan í því t.d upplýsingamiðstöð nýtast þeirri umferð best. Unnið hefur verið að 
frumhönnun á lengingu Strandabakka og bættrar aðstöðu til móttöku farþega 
skemmtiferðaskipa.

Bjólfsbakki
Stálþil á Bjólfsbakka 150 m, ásamt köntum og þekju þarfnast orðið endurnýjunar og 
viðgerðar. Vegna vaxandi umferðar skemmtiferðaskipa er afar brýnt að viðhalda og 
endurbæta Bjólfsbakka til að mæta aukinni þörf fyrir viðlegurými hafnarinnar fyrir stór 
skip. Til lengri tíma litið og gangi áform um markaðssetningu hafnarinnar fyrir 
skemmtiferðaskip eftir verður þörf fyrir að lengja hann um a.m.k. 25 m.

Olíu og lýsisbryggja við Síldarvinnsluna.
Í samgönguáætlun 2011 til 2014 var á árinu 2012 gert ráð fyrir 33 milljónum króna til 
endurbyggingar og stækkunar á bryggju við Síldarvinnsluna. Þar af ríkishluta sem nam 
60% eða 19,8 milljónum króna. Samkvæmt yfirliti úr framkvæmdabókhaldi 
Hafnabótasjóðs A-deildar hafa verið greiddar um 16 milljónir króna af ríkishluta 
framkvæmdarinnar. Þannig standa eftir tæpar 4 milljónir króna. Skýringar af hálfu 
Siglingastofnunar/Vegagerðarinnar voru að þá skorti fjárheimildir til að greiða 
ríkishlutann að fullu. Það er ósk bæjarstórnar að fjárlaganefnd Alþingis beiti sér fyrir 
leiðréttingu vegna þessa við gerð fjárlaga fyrir árið 2016. Þetta mál er áhugavert, m.a. í 
ljósi fjármálakafla sveitarstjórnarlaga um að sveitarfélögum sé óheimilt að fara fram yfir 
fjárheimildir á einstökum liðum fjárhagsáætlunar en slíkt verður erfitt í framkvæmd 
vegna frávika af þessu tagi.

Þessum verkefnum ásamt fleirum er lúta að viðhaldi og endurbótum Seyðisfjarðarhafnar 
hefur verið komið á framfæri við þá deild Vegagerðarinnar sem áður var Siglingastofnun 
Islands.

Fulltrúar kaupstaðarins eru reiðubúnir að veita frekari upplýsingar um framangreind mál 
verði eftir því óskað.

Seyðisfirði 7. október 2015

F.h. bæjarstjórnar Seyðisfjarðar,
Vilhjálmur Jónsson bæjarstjóri
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