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Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað

Brýnt er að Fjórðungssjúkrahúsi Austurlands í Neskaupstað, FSN, búi við óbreytt e f ekki aukið 
rekstrarfé. Samkvæmt fréttum RÚV var „uppsafnaður rekstravandi Heilbrigðisstofnunar Austurlands 
278 milljónir. Skammtímaskuldirnar voru enn hærri eða 312 milljónir meðal annars til birgja. 
Stofnunin þarf að greiða dráttarvexti a f  ógreiddum reikningum eins og aðrir” . Með einhveijum hætti 
þarf að leysa úr þessu máli þannig að uppsafnaður rekstrarvandi verði úr sögunni og komi ekki niður á 
rekstri þessara stofnunar.

FSN er ein helsta meginstoð þess öfluga efnahags- og atvinnulífs sem tekist hefur að byggja upp í 
landshlutanum. Fjarðabyggðahafnir eru önnur stærsta útflutningshöfn landsins, næst á eftir 
Faxaflóahöfnum, Alcoa Fjarðaál er með stærstu fyrirtækjum landsins og mörg af stærstu útgerðar- og 
fiskvinnslufyrirtækjum landsins eru í Fjarðabyggð. Sú mikla verðmæta- og atvinnusköpun sem á sér 
nú stað, væri vart jafn rismikil nýti núverandi bráða- og endurhæfingarþjónustu FSN ekki við. Í reynd 
standa full efni til þess að auka þá þjónustu, með tilliti til vaxtamöguleika þessara mikilvægu 
atvinnugreina.

Eru þá ótaldir aðrir vaxtarmöguleikar svæðisins sem eru umtalsverðir og má í þeim efnum ekki hvað 
síst líta til þjónustu við olíuleit og olíuvinnslu og tengdra þjónustugreina vegna tækni- og 
viðhaldsþjónustu, svo að fátt eitt sé nefnt. Möguleikar landshlutans til sóknar á þessum sviðum myndu 
skerðast verulega samhliða frekari samdrætti í rekstri FSN. Jafnframt má heita ljóst að 
samkeppnisstaða landsins í heild sinni biði við það hnekki, en aðgengi að m.a. bráða- og 
endurhæfingarþjónustu er á meðal ákvarðandi þátta við staðarval og fjárfestingamat á þessu sviði. Með 
nýjum Norðfjarðargöngum mun aðgengi að þjónustu sjúkrahússins taka verulegum breytingum til 
batnaðar og það hlýtur að teljast grátleg niðurstaða fyrir jafnt ríki sem sveitarfélög landshlutans að sú 
umtalsverða fjárfesting sem kostað hefur verið til í jarðagangagerðinni nýtist samfélaginu ekki til fulls, 
hvort heldur litið er til íbúa og aðgengi þeirra að nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu eða þarfa 
atvinnulífsins.

Á heildina litið, hlýtur bæjarstjórn Fjarðabyggðar að benda á, að m.t.t. til þess mikilvæga hlutverks 
sem FSN gegnir bæði gagnvart lífi og heilsu íbúa á Austurlandi og atvinnulífi landshlutans, er það 
verulegum vafa undirorpið hvaða raunsparnaður hljótist a f frekari samdrætti en orðinn er í starfsemi 
sjúkrahússins. Mikilvægt er að hafa í þessu sambandi hugfast, að þrátt fyrir þann þrönga stakk sem 
sjúkrahúsrekstrinum hefur verið skorinn, hefur tekist að veija starfsemina m.a. með stuðningi 
nærsamfélagsins. Jafnvel hefur tekist að bæta um betur í öflugu endurhæfingarstarfi sjúkrahússins, 
sem gert hefur m.a. hjarta- og lungnasjúklingum kleift að snúa aftur á vinnumarkað að hluta eða öllu 
leyti. Slík endurhæfing til sjálfsbjargar er nær óhugsandi miðað við núverandi fjárhagsforsendur innan 
heilbrigðiskerfisins sökum fjarlægðar frá meginstofnunum á höfuðborgarsvæðinu. Færa má fyrir því 
gild rök, að stjórnvöld ættu að horfa í mun ríkari mæli en nú er, til þess raunsparnaðar sem FSN hefur 
og getur haft í för með sér fyrir ríkissjóð.
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Þá er enn fremur brýnt að stækka heilsugæsluna á Reyðarfirði sem miðstöð heilsugæslu í Fjarðabyggð, 
fjölmennasta sveitarfélagi Austurlands. Athuganir hafa leitt í ljós, að reksturinn nær ekki að sinna 
nauðsynlegri grunnþjónustu miðað við núverandi umfang. Mikilvægt er að tveimur læknum verðir gert 
kleift að starfa við heilsugæsluna, m.a. með tilliti til starfsálag. Þá er ljóst að á grundvelli faglegra 
krafna, víkjast læknar eindregið undan því að starfa einir á báti á heilsugæslustöðvum í dreifbýli. Er 
bent á þætti á borð við faglega einangrun og auknar líkur á mistökum við slíkar aðstæður. Starfi tveir 
eða fleiri heimilislæknar á heilsugæslumiðstöð í dreifbýli ávinnst tvennt afar mikilvægt fyrir 
grunnheilbrigðisþjónustu utan höfuðborgarsvæðisins. Unnt verður að veita betri og árangursríkari 
læknisþjónustu á stærra svæði en áður annars vegar og hins vegar verður til vinnustaður sem laðar 
betur að sér heimilislækna til starfa en heilsugæsla með hefðbundnu sniði.

Klæðningu á Norðfjarðarflugvöll

Norðfjarðarflugvöllur lýtur að grunnöryggi íbúa á Austurlandi, sem frumforsenda bráðaflutninga á 
slösuðum og sjúkum til og frá Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað.

Kostnaðarmat gerir ráð fyrir flughlaði með 40 sm. upphækkun, jöfnunarlagi og tvöfaldri klæðningu á 
flugbraut vallarins. Uppreiknaðar áætlanir gera ráð fyrir 150 millj. kr kostnaði við að gera brautina 
flughæfa og hefur sveitarfélagið boðist til að afla fjármagns í sveitarfélaginu sem nemur allt að 75 
millj. kr til verkefnisins.

Ofanflóðavarnir

Mikilvægt er að tryggja áframhaldandi fjármagn til uppbyggingar á ofanflóðamannvirkjum í 
Fjarðabyggð.

Í Neskaupstað hefur verið unnið að ofanflóðavörnum á undanförnum árum og næsti áfangi er að veija 
hugsanleg flóð úr Urðarbotnum (milli Dranga- og Tröllagils) en þar er frumathugun á lokastigi. Þá er 
unnið að frumathugun vegna ofanflóða í Nes- og Bakkagili. Unnið er að umhverfismati í tilfellum 
þessara ofanflóðavarna.

Á Eskifirði eru hafnar framkvæmdir við krapavarnir í Bleiksá og Hlíðarendaá. Vinna þarf að 
umhverfismati og hönnum á vörnum í þeim árfarvegum sem eftir eru á Eskfirði.

Uppbygging ferðamannastaða

Með auknum ferðamannastraum um landið er mikilvægt að auka fjármagn til uppbyggingar 
ferðamannastaða á landsbyggðinni. Þá er beint millilandaflug að hefjast milli Bretlands og Egilsstaða. 
Slíkt mun kalla á meiri innviðauppbyggingu á vinsælum áfangastöðum ferðamanna.

Náttúrustofa Austurlands

Náttúrustofa Austurlands hefur afar miklu hlutverki að gegna sem vísindastofnun á Austurlandi og eru 
þar unnin fjölmörg verkefni eins og rannsóknir á hreindýrum sem notaðar eru til ákvörðunar á 
veiðikvótum hvers árs. Við efnahagshrunið voru skorin niður framlög til stofunnar verulega og hafa 
ekki verið bætt aftur. Er þetta farið að há starfsemi hennar verulega og getu til að takast á við þau 
verkefni sem hún á að sinna. Er því orðið nauðsynlegt að endurskoða fjárframlög til hennar þannig að 
þau haldi í við launaþróun síðustu ára. Ennfremur er brýnt að Náttúrustofan fái aukið fé úr 
veiðileyfasölu hreindýra til að standa straum af vöktun stofnsins. Þó sú hlutdeild hafi verið aukin 
lítillega á síðustu árum þarf stofnunin enn að taka að rekstrarfé sínu til að standa undir þessum þætti 
sem þó ætti nú að vera sjálfbær í ljósi mikillar eftirspurnar eftir veiðileyfum.
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Sjá meðfylgjandi minnisblað.

Verkmenntaskóli Austurlands

Verkmenntaskóli Austurlands er samfélaginu á Austurlandi afar mikilvæg menntastofnun og landinu 
öllu þar sem þörfin fyrir verkmenntað fólk eykst ár frá ári. Stofnunin hefur sýnt það um árabil að 
vandað er til rekstursins og hefur hún rekið sig innan fjárlaga, þrátt fyrir lækkuð fjárframlög. Á liðnu 
ári lét Menntamálaráðuneytið taka út skólann og kom sú úttekt vel út í öllum meginatriðum í þeim 
þáttum sem skólinn getur haft áhrif á. Í úttekt var bent á að þörf væri á auknu stjórnunarhlutfalli við 
skólann en þar er ekki aðstoðarskólameistari við störf og hefur ekki verið um árabil. Til að skólinn geti 
svarað þessari ábendingu þarf að koma til aukning á fjárlögum til hans.



Minnisblað Samtaka náttúrustofa um hækkun 
ríkisframlags til náttúrustofa, 25.9.2015

Náttúrustofur starfa nú sjö talsins vítt og breitt um landið samkvæmt lögum nr. 60/1992 (m.s.br.) um 
Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur.

Nokkrir punktar um stöðu náttúrustofa:
• Náttúrustofur eru farsælar og mikilvægar einingar, sem bætt hafa þekkingu á náttúrufari, 

veitt stjórnendum sveitarfélaga mikilvæga ráðgjöf og stuðlað að atvinnuuppbyggingu.
• Haustið 2015 starfa 28 manns á náttúrustofunum, en 14 til viðbótar unnu þar fyrr á árinu, 

flestir í sumarstörfum.
• Hlutfallslegt framlag ríkisins á hvert stöðugildi er það lægsta sem gerist meðal sambærilegra 

stofnana, en ríkisframlagið er þó grunnstoðin í rekstrinum.
• Langflestir starfsmenn náttúrustofa eru háskólamenntaðir náttúrufræðingar og hafa 

stofurnar því stuðlað að hærra menntunarstigi í sínum samfélögum á landsbyggðinni.
• Fjárveiting ríkisins til náttúrustofa hefur rvrnað um hartnær 40% að verðgildi frá árinu 2008 

(1. mynd), eða sem nemur einu stöðugildi (10 m.kr.) á hverja náttúrustofu.
• Á þessu tímabili hafa störf og þekking flust frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins, sem 

gengur þvert gegn byggðastefnu stjórnvalda og sóknaráætlunum landshlutanna.
• Vegna aðhaldsaðgerða og neikvæðs rekstrarafgangs sumra náttúrustofa undanfarin ár má að 

óbreyttu gera ráð fyrir fækkun stöðugilda á næstu mánuðum.
• Niðurskurður og rýrnun ríkisframlags undanfarin ár vegur alvarlega að tilvist náttúrustofa og 

er rekstrargrundvöllur nokkurra þeirra í raun horfinn, á meðan aðrar berjast við að halda uppi 
öflugri starfsemi.
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1. mynd. Þróun rekstrarframlaga ríkis og sveitarfélaga til náttúrustofa frá 2003-2015 að núvirði.1 Ríkisframlagið 
hefur dregist verulega saman en framlag sveitarfélaga haldið verðgildi sínu mun betur.

Náttúrustofur óska eftir þ ví að við afgreiðslu fjárlaga 2016 verði tekið tillit til alvarlegrar stöðu 
þeirra í  kjölfar undangengins niðurskurðar og rýrnunar á framlagi ríkisins til rekstrar. Miðað verði 
við að raungildi ríkisframlags verði fæ rt til fyrra horfs, sem þýðir að grunnframlag ríkis til hverrar 
náttúrustofu verði 25 m.kr.

1 Sýnd er þróun verðgildis framlags ríkisins til hverrar náttúrustofu. Raungildi var leiðrétt með breytingum á launavísitölu (70% vægi) og 
vísitölu neysluverðs (30% vægi). Ekki var tekið tillit til sérstakra byggðatengdra fjárveitinga til náttúrustofanna á Vestfjörðum og 
Norðausturlandi.



Náttúrustofa Austurlands
Vel h e p p n u ð  byggðaaðgerð  sem t ry g g i r  f j ö lb r e y t t  s tö r f

Náttúrustofa Austurlands fagnar 20 ára starfsafmæli á árinu. 
J  I  I  Hún var opnuð formlega þann 24. júní 1995 í Neskaupstað.

Í dag eru skrifstofur í Neskaupstað og á Egilsstöðum.
Stofan var fyrsta Náttúrustofan sem tók til starfa af þeim 8 sem nú 
hafa verið settar á laggirnar. Hennar hlutverk samkvæmt lögum er að 
sinna rannsóknum á náttúrufari á Austurlandi sem og fræðslu.

Náttúrustofa Vestfjarða 
Bolungarvík Náttúrustofa Norðausturlands 

Húsavík
Náttúrustofa Norðurlands vestra •

Sauðárkróki

Náttúrustofa Vesturlands 
Stykkishólmi

Náttúrustofa Austurlands 
Egilsstöðum

Náttúrustofa Austurlands 
Neskaupstað

Náttúrustofa Suðvesturlands 
Sandgerði

Náttúrustofa Suðausturlands 
Höfn

Náttúrustofa Suðurlands 
Vestmannaeyjum

Fyrstu árin var forstöðumaður eini starfs-
/

maður Stofunnar. Árið 1999 var fyrsti 
sérfræðingurinn ráðinn. Frá árinu 2004 
hafa starfsmenn alla jafna verið 8 talsins.
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Kynjahlutfall er nokkuð skakkt: 
6 konur og 2 karlar 6/2

75%
/
I september 2015 voru starfsmenn 8 í tæplega 7 og hálfu stöðugildi. 
Sex starfsmenn (75%) eru háskólagengnir náttúrufræðingar, ýmist 
með B.S eða M.S gráðu. Sérsvið starfsfólks er fjölbreytt en á Stofunni 
starfa fuglafræðingar, gróðurfræðingar, hreindýrafræðingar, 
vatnalíffræðingur, landupplýsingafræðingur o.fl.

Náttúrustofa Austurlands

Rekstur
Náttúrustofan er sjálfstæð rekstrareining í eigu Fjarðabyggðar frá upphafi 
og einnig Fljótsdalshéraðs frá árinu 2008. Náttúrustofur eru reknar með 
stuðningi ríkis og leggja aðildarsveitarfélög fram 30% af framlagi ríkisins. 
A árinu 2014 var framlag Fljótsdalshéraðs og Fjarðabyggðar 4,6 milljónir. 
A sama tíma voru útsvarstekjur sveitarfélaganna af starfsmönnum 
Stofunnar um 6,4 milljónir. Meirihluti tekna Stofunnar * . W
eru sértekjur af rannsóknum (54%), tekjur vegna 
lögbundinna hreindýrarannsókna voru 15%, 
rekstrarframlag ríkis var 23% og sveitarfélaga 7%.

Viðfangsefnin

154 Frá upphafi hafa viðfangsefnin 
einkum verið á sviði gróður-, fugla -  
og hreindýrarannsókna.

Gefnar hafa verið út um 154 skýrslur um náttúrufar 
á Austurlandi. Þær eru flestar aðgengilegar á vef 
Stofunnar.
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Framlag ríkisins lækkar
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Núvirt heildarframlag ríkisins hefur rýrnað um 38% 
frá 2008. Þetta veikir náttúrustofurnar og leiðir til 
flutnings starfa og þekkingar frá landsbyggðinni til 
höfuðborgarsvæðisins.

Þetta gengur þvert gegn 
byggðastefnu stjórnvalda og 

sóknaráætlunum landshlutanna.

Náttúrustofur skipta miklu máli 
við að treysta byggð og byggja 
upp þekkingu á lands- 
byggðinni. Hlutfallslegt framlag
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sambærilegra stofnana.

Móastör? - Tegundagreining

Hvað græðir Austurland á því að hafa Náttúrustofu?
1) Styrkir innviði
Náttúrustofur eru ötular við 
öflun sértekna á sínu fræða- 
sviði, s.s. með útseldum 
verkefnum og styrkjum. 
Þannig draga þær inn í 
sína landshluta fjármagn 
sem annars færi að mestu 
eða öllu leyti í veltu á 
höfuðborgarsvæðinu.

2) Hærra menntunarstig
Starfsemi náttúrustofa krefst vel 
menntaðs starfsfólks sem er 
mikilvægt þar sem stefnt er að 
fjölbreyttu og öflugu samfélagi. 
Þær vinna gegn spekileka af 
landsbyggðinni og styrkja 
þannig árangursríka 
byggðastefnu innan 
landshlutans.

3) Aukin þekking
Aukin þekking á náttúru- 
fari gagnast við upp- 
byggingu ferðaþjónustu og 
annarrar atvinnustarfsemi 
og stuðlar að sjálfbærari 
nýtingu náttúruauðlinda. 
Jafnframt nýtist hún við 
fræðslu til almennings 
og skóla.

Kjörin leið til a ð fly tja  opinber störf á landsbyggðina
Sveitastjórnarmenn og þingmenn ættu að beita sér fyrir því að náttúrustofum verði falin 
aukin verkefni við vöktun og rannsóknir á íslenskri náttúru, s.s. á gróðurfari, fuglalífi og 

náttúruverndarsvæðum og tryggja þannig fjölbreyttari störf dreift um landið.

Hreindýratalning
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