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Frumvarp til fjárlaga árið 2018 hefur verið lagt fram og kynnt. Samband sveitarfélaga á 
Austurlandi vill vekja athygli á nokkrum atriðum sem SSA telur m ikilvægt að hafa í huga við 
yfirferð á frumvarpinu og afgreiðslu á Alþingi. Samantektin tekur aðeins á nokkrum megin- 
atriðum í ljósi þess hve stuttur umsagnarfrestur er um frumvarpið.

Í byrjun er rétt að fagna þeim markmiðum sem koma fram varðandi hagsýslugerð, 
grunnskrár og upplýsingamál en mjög mikilvægt er að afla nákvæmari upplýsinga og tölfræði 
um ýmsa málaflokka sem varða m.a. sveitarfélögin. Þetta getur auðveldað alla áætlanagerð 
og varpað skýrara ljósi á m ismunandi aðstæður um land allt.
Söm uleiðis vekja þau markmið, sem koma fram varðandi byggðamál og sveitarfélögin, vonir 
um að m arkvissar verði unnið að því að jafna aðgang að þjónustu, atvinnutækifærum  og 
lífskjörum um land allt.

Heilbrigðismál eru afar m ikilvægur m álaflokkur fyrir alla íbúa, en þó ekki síst í dreifbýli þar 
sem lengra er að sækja þá þjónustu. Í frum varpinu virðist ekki vera gert ráð fyrir að auka 
fram lög til Heilbrigðisstofnunar Austurlands sem getur þýtt skerta þjónustu.
Á aðalfundi SSA í haust var ályktað um heilbrigðismál:

Aðalfundur SSA haldinn á Breiðdalsvík 29. og 30. september 2017 skorar á yfirvöld velferðar- og 
fjármála, Alþingi og ríkisstjórn Íslands að efla þá heilbrigðisþjónustu sem nú er veitt ílandshlutanum og 
að bætt verði úr þar sem þjónusta er ekki viðunandi. Að þessu verður ríkisvaldið að koma með 
kröftugum hætti og styrkja og efla Umdæmissjúkrahús Austurlands, heilsugæsluna í  landshlutanum og 
aðrarsjúkrastofnanir. Heilbrigðisþjónusta ínærumhverfi er einn mikilvægasti grunnþáttur íþjónustu við 
íbúa, ekki síst á jaðarsvæðum, þar sem samgöngur eru erfiðar og því verða stjórnvöld að taka tillit til 
þeirra staðhátta sem einkenna Austurland þegar framlög til heilbrigðismála eru ákveðin. Fundurinn 
varar sérstaklega við því að skert verði sú bráða-, sérfræði- og fæðingarþjónusta, sem nú er veitt á 
Umdæmissjúkrahúsi Austurlands enda er það eina sjúkrahúsið frá Akureyri að Selfossi sem veitir 
sólarhrings bráðaþjónustu og fæðingarþjónustu allan ársins hring. Fjölbreytt starfsemi sjúkrahússins 
þjónar allt að 12 þúsund íbúum á 16.000ferkílómetra landsvæði, auk mikils fjölda innlendra og erlendra 
ferðamanna sem heimsækja Austurland á ári hverju. Þá hefur verið sýnt fram á að flutningur 
heilbrigðisþjónustu úr landshlutanum eykur kostnað allra skattgreiðenda.
Þá ítrekar fundurinn fyrri kröfur um að hluti þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar verði staðsettur á 
Egilsstaðaflugvelli, til að tryggja öryggi íbúa landshlutans.

Bráðaþjónusta, fæðingarþjónusta, heilsugæsla, öruggir sjúkraflutningar og aðgengi að 
sérfræðiþjónustu (þmt. Geðheilbrigðisþjónustu) er gríðarlega áríðandi fyrir íbúa á Austurlandi.

Í frum varpinu eru sett fram markmið um að ljúka stefnu um sjúkrahúsþjónustu á sjúkrasviðum 
sem er ánægjulegt en auk þess er markmið um mat á þörf fyrir m ismunandi sérfræðiþjónustu 
á heilbrigðisstofnunum utan höfuðborgarsvæðisins. SSA fagnar þessu skrefi.

Samband sveitarfélaga á Austurlandi hvetur fjárlaganefnd og Alþingi til að auka fram lög til 
Heilbrigðisstofnunar Austurlands, þannig að ekki þurfi að koma til þess að dregið verði úr 
þjónustu, sem þó er orðin afar takm örkuð -  og nánast hverfandi- í sumum byggðarlögum  á 
Austurlandi.
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Greiðar sam göngur bæta búsetuskilyrði og stækka atvinnusvæði. Því ber að fagna að gert er 
ráð fyrir auknu fjármagni til sam göngum ála er í frum varpinu. Þó bera að ítreka ályktanir 
aðalfundar SSA varðandi þetta:

Aðalfundur SSA haldinn á Breiðdalsvík 29. og 30. september 2017 telur það skipta höfuðmáli að 
vetrarþjónusta á öllum vegum landshlutans sé viðunandi og geri fólki kleift að sinna atvinnu, 
menntun og öðrum erindum innan svæðis án vandkvæða og með sem minnstri fyrirhöfn. Þá verður 
að tryggja sem best aðgengi, og þar með öryggi allra íbúa á svæðinu, að umdæmissjúkrahúsi og 
Egilsstaðaflugvelli.
Þá er ekki síður mikilvægt að staðið verði við þær nýframkvæmdir í  landshlutanum sem undirbúnar 
hafa verið síðustu ár og áratugi og komnar voru á samgönguáætlun. Má þar nefna uppbyggingu 
heilsársvegar yfir Öxi, sem er forgangsverkefni, lagningu slitlags og endurbyggingu vega. Sérstaklega 
mikilvægt er að hraða lagningu bundins slitlags til Borgarfjarðar eystri. Á Austurlandi eru margir 
vegkaflar sem eru stórhættulegir, má þar nefna vegi um Suðurfirði og Hamarsfjörð, sem og í  Breiðdal. 
Fagna berframkvæmdum við lagningu nýs vegarfyrir botni Berufjarðar og nauðsynlegt er að staðið 
verði við áætlun um útboð vegabóta í  botni Skriðdals 2018.
Í  ljósi aukins umferðarþunga m.a. vegna ferðamanna, er óboðlegt að ekki sé gætt sérstaklega að 
umferðaröryggi, hvort heldur er við nýframkvæmdir eða viðhald samgöngumannvirkja. Malarvegir á 
borð við Upphéraðsveg um Fell, efri Jökuldal, Jökulsárhlíð og um Hellisheiði sem og Hlíðarveg eru 
óboðlegir. Tryggja verður öryggi á vegaköflum inn og út úr landshlutanum, t.a.m. á milli Vopnafjarðar 
og Þórshafnar og Djúpavogs og Hornafjarðar.
Mikilvægt er að við gerð nýrrar samgönguáætlunar verði gerð áætlun um umferðaröryggi eftir 
ákveðnum viðmiðum líkt og gert er víða erlendis.
Setja verður byggingu nýrrar brúar yfir Lagarfljót við Egilsstaði í  forgang framkvæmda við brúargerð á 
landinu og ráðast í  átak til að fækka einbreiðum brúm ílandshlutanum.

Auk þessa ber að árétta að aðalfundur hefur ályktað undanfarin ár varðandi gerð jarðganga til 
Seyðisfjarðar, undir Fjarðarheiði, sem er mjög brýn sam göngubót fyrir íbúa á Seyðisfirði og 
fyrir þá mörgu ferðamenn sem koma til landsins með Norrænu.

Tryggja verður, á fjárlögum næsta árs, fjármagn til jarðgangna undir Fjarðarheiði á milli 
Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar, sem er forgangsverkefni í  jarðgangnagerð á Austurlandi, enda 
aðstæður íbúa á Seyðisfirði slíkar á vetrum að ekki verður við það unað lengur. Þá þarf að ráðast í  
rannsóknir á öðrum gangnakostum, á milli Norðfjarðar og Seyðisfjarðar um Mjóafjörð.

Áhersla á aðgengi að háhraðanettengingum er sívaxandi og því telur Samband sveitarfélaga á 
Austurlandi nauðsynlegt að auka fram lög til ljósleiðaravæ ðingar á næstu þrem ur árum
þannig að mögulegt sé að tengja fleiri íbúa við ásættanlegt netsamband. Hætta er á að minni 
sveitarfélög ráði ekki við verkefnið fjárhagslega nema til komi aukinn stuðningur ríkisins. Það 
markmið sem sett er fram í frum varpinu gefur vonir um að aukin áhersla verði á verkefnið, 
þar sem segir að auka eigi aðgengi og afköst háhraðafarnets, einkum utan þéttbýlis.

Enn virðist ekki eiga að auka fram lög til sóknaráætlana að nokkru marki og því er hér til 
áréttingar ályktun aðalfundar varðandi þær:

Aðalfundur SSA haldinn á Breiðdalsvík 29. og 30. september 2017 ítrekar fyrri ályktanir um nauðsyn 
þess að ríkisvaldið leggi umtalsvert meira fé til samningsins frá öllum ráðuneytum sem koma að 
sóknaráætlun. Það er forsenda þess að markmið samningsins náist. Veruleg ástæða er til að hafa 
áhyggjur af afdrifum mennta- og menningarmála og því mikla faglega starfi sem unnið hefur verið í  
þessum málaflokki ef ekki verður bætt úr. Einnig er brýnt að hið opinbera mæti þeim umsýslukostnaði 
sem leiðir af kröfum ríkisins til landshlutanna.
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Austurlandi hefur verið í fararbroddi varðandi margvíslega vinnu við sóknaráætlun og þróun á 
regluverki um Uppbyggingarsjóð. Mikill áhersla hefur verið lögð á faglegt starf og verkefni sem 
hafa verið unnin undir form erkjum  sóknaráæ tlunar verið þýðingarmikil, bæði útfrá 
atvinnuþróun og nýsköpun en ekki síður hvað varðar menningarmál. Þetta er því heppilegur 
farvegur fyrir fleiri verkefni, sem ríkið gæti nýtt enn frekar.

Náttúrustofa Austurlands og Vatnajökulsþjóðgarður eru stofnanir sem skipta miklu máli á 
Austurland. Hjá Náttúrustofu Austurlands er unnið að rannsóknum varðandi náttúrufar. Því 
miður lítur út fyrir að skerða eigi fram lög til Náttúrustofunnar og því mótmælir SSA harðlega. 
M.a. má benda á að Náttúrustofa Austurlands annast rannsóknir á hreindýrum, sem einungis 
er að finna á Austurlandi, og er dýrm æ tur þáttur í lífríki landsins. Hjá NA hefur byggst upp mikil 
fagleg þekking sem gæti glatast ef ekki tekst að styrkja starfsemi stofunnar.

Vatnajökulsþjóðgarður hefur nú verið starfræ ktur í tæp 10 ár. Framlög til þjóðgarðsins hafa 
ekki aukist og því hefur enn ekki tekist að byggja upp þá innviði sem nauðsynlegir væru til að 
þjóðgarðurinn standi almennilega undir nafni. Á austursvæði þjóðgarðsins eru innan við 30 
m illjónir ætlaðar til reksturs og má ljóst vera að það dugir skammt fyrir svo víðfem t svæði eins 
og garðurinn nær yfir.

Það ber líka að hafa í huga að varasam t er að telja aukna kröfu um sértekjur til tekjuhækkunar, 
þar sem m öguleikar á þeim eru afar mismunandi eftir svæðum.

Ítrekað hefur verið bent á að Sýslum annsem bæ ttið á Austurlandi hefur ekki fengið það 
fram lag til rekstrar sem því er nauðsynlegt til að halda úti þeirri þjónustu sem embættinu er 
ætlað. Sömu sögu má segja um embætti Lögreglustjórans á Austurlandi.
Á aðalfundi SSA var eftirfarandi ályktun samþykkt:

Aðalfundur SSA haldinn á Breiðdalsvík 29. og 30. september 2017 skorar á stjórnvöld að standa við 
fyrirheit um að efla hin nýju sýslumanns- og lögreglustjóraembætti með flutningi verkefna og tryggja 
þeim fjármagn til aðsinna lögbundnu hlutverkisínu. Þar má nefna t.d. hálendisgæslu íþessum víðfeðma 
landshluta, þar sem umferð vex jafnt og þétt, sem og þjónustu embættanna t.d. varðandi opnunartíma 
og rekstur útibúa. Fundurinn skorar á stjórnvöld að bæta úr þessu hiðfyrsta.
Aðalfundur SSA skorar á dómsmálaráðherra að sjá til þess að farið verði í  byggingu lögreglustöðvar á 
Seyðisfirði og að þangað verði ráðnir lögreglumenn. Fundurinn minnir á að á Seyðisfirði er 
landamærastöð.

Í frum varpi til fjárlaga 2018 er fram lag til Sýslum annsem bæ ttisins á Austurlandi 141,4 milljónir 
en reikningurinn árið 2016 var upp á 157 milljónir. Árin 2019 og 2020 eru upphæðirnar lægri 
en fyrir árið 2018 eða 140,2 og 139,0 milljónir. Þetta hlýtur að þurfa að endurskoða nema til 
standi að skerða mjög þjónustu Sýslum annsem bæ ttisins á Austurlandi.

Það er ástæða til að fagna auknum framlögum til háskólastigsins en um leið er vakin athygli á 
því að verulega hallar á Austurland varðandi fram lög til háskólam enntunar og rannsókna. Til 
að mögulegt sé að hækka m enntunarstig á svæðinu og bæta aðgengi fólks á 
fram haldsm enntun á háskólastigi þarf að auka fram lög til þeirra aðila sem halda utanum þessi 
mál á Austurlandi.

Í ályktun aðalfundar segir m.a.
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Aðalfundur SSA haldinn á Breiðdalsvík 29. og 30. september 2017 ítrekar fyrri ályktanir um að verulega 
hallar á Austurland í  háskóla- og rannsóknastarfsemi á vegum ríkisins. Þetta er algjörlega óviðunandi 
og fundurinn krefst þess að aðstaða Austurlands verði sambærileg við það sem gerist í  öðrum 
landshlutum. Fjarlægðir milli byggðakjarna og erfiðar samgöngur kalla á dreifða þjónustu. Hlutfall 
háskólamenntaðra á Austurlandi er töluvert undir landsmeðaltali. Það er því ekkert sem rökstyður að 
Austurland þurfi minna fé  til þessara mála en aðrir landshlutar heldur þvert á móti (samanber 
upplýsingar ískýrslu Þórodds Bjarnasonar og Jóns Þorvalds Heiðarssonar, Stjórnmál & stjórnsýsla 1. tbl. 
9. árg. 2013). Skorað er á stjórnvöld að auka hlut Austurlands íháskóla- og rannsóknastarfsemi á vegum 
hins opinbera t.d. með því að fjölga opinberum rannsóknatengdum störfum á svæðinu m.a. með 
samstarfi við Austurbrú og háskólana.

Að lokum ber að nefna nauðsyn þess að styrkja markaðsstofur landshlutanna en þar fer fram 
mikil og nauðsynleg vinna við markaðssetningu og upplýsingagjöf. Framlag til 
m arkaðsstofanna hefur verið mjög lágt en kröfur til þeirra að sama skapi verulegar. Starf þeirra 
er liður í að markaðssetja allt landið fyrir ferðamenn og þjónusta þá á ástættanlegan hátt.

Aðalfundur SSA ályktaði um þetta atriði:
Aðalfundur SSA haldinn á Breiðdalsvík 29. og 30. september 2017hvetur stjórnvöld til aðskýra línur um 
hvaða verkefni eru á ábyrgð ríkis og hver á ábyrgð sveitarfélaga. Ríkið þarf að tryggja sveitarfélögum 
fjármagn sem nauðsynlegt er til að sinna þeim verkefnum sem þeim er falið, t.a.m. markaðssetningu 
landshlutans, upplýsingaveitu fyrir ferðamenn og uppbyggingu innviða. Þá minnir fundurinn á 
mikilvægi þess að framfylgja stefnu stjórnvalda um dreifingu ferðamanna og opnun annarra fluggátta 
inn í  landið.

Það væri hægt að fjalla um fleiri atriði frumvarpsins og vafalítið finna þar liði sem bæri að fagna. Hér er 
þó áherslan á það sem Samband sveitarfélaga á Austurlandi telur að lagfæra þyrfti þegar frumvarp til 
fjárlaga 2018 er endurskoðað.

Virðingarfyllst, 
f.h. SSA

Sigrún Blöndal formaður
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