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Efni: Um sögn Reykjanesbæjar um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018

Reykjanesbær hefur fengið til um sagnar frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018. Frumvarp til fjárlaga er 

sett fram á grundvelli fjármálaáætlunar fyrir árin 2018-2022 sem samþykkt var á Alþingi sl. vor og 

byggir í meginatriðum á þeirri forgangsröðun sem þar er lögð fram.

Reykjanesbær vill vekja athygli fjárlaganefndar á því að um langt árabil hafa fjárframlög hins 

opinbera til stofnana og verkefna á svæðinu verið lægri en til sambærilegra verkefna og stofnana í 

öðrum landshlutum. Fjölgun íbúa í Reykjanesbæ frá 2014 er rúmlega 2 4 %  en til sam anburðar hefur 

fjölgun á höfuðborgarsvæ ðinu verið 8 %  og enn minni annarsstaðar á landinu. Það sem veldur 

bæjaryfirvöldum í Reykjanesbæ núna sérstökum áhyggjum er að fólksfjölgun hefur verið langt 

umfram meðaltalsfjölgun á landinu öllu en aukning fjárframlaga ríkisins til stofnana og verkefna á 

Suðurnesjum  hefur ekki fylgt þeirri þróun.

í áætlanagerð ríkisins virðist ekki vera tekið nægjanlegt tillit til þeirrar óvenju miklu fólksfjölgunar 

sem orðið hefur á Suðurnesjum. Þá er Ijóst að vegna umsvifa á svæðinu og lágs atvinnuleysis mun 

fjölgun íbúa á svæðinu halda áfram. Af þeim sökum  þarf fjárlaganefnd að láta skoða sérstaklega 

fjárframlög ríkisins til opinberra stofnana og annarra mikilvægra verkefna á svæðinu til þess að íbúar 

búi við söm u þjónustu og íbúar annarra svæða landsins.

Helstu þættir sem þarf að skoða:

1. Vægi fólksfjölgunar í reiknilíkönum ráðuneyta til opinberra stofnana og með hvaða hætti 

tekið er tillit til breyttrar samfélagsgerðar eins og fjölgunnar erlendra ríkisborgara.

2. Ástæ ður þess að gert er ráð fyrir fækkun nemendaígilda í Fjölbrautarskóla Suðurnesja.

3. Fjárframlög til stækkunar Reykjanesbrautar og Grindarvíkurvegs.

4. Fjárframlög til Heilbrigðistofnunar Suðurnesja, heilsugæslu og til hjúkrunarrýma.

5. Fjárframlög til M iðstöðvar Sím enntunar og Keilis.

6. Fjárframlög til lög- og tollgæslumála.

7. Stuðningur við Reykjaneshöfn og uppbyggingu í Helguvík.

8. Hvort nýta megi hluta af söluandvirði eigna Kadeco til innviðafjárfestinga á Suðurnesjum.

Hjálögð er úttekt sem Sam band sveitarfélaga á Suðurnesjum lét vinna fyrir sig á fjárlagafrumvarpinu 

sem leiðir í Ijós að framlög ríkisins til verkefna á Suðurnesjum eru lægri en til sambærilegra verkefna í 

öðrum landshlutum.

Reykjanesbær leggur mikla áherslu á að við gerð nýrrar fjármálaáætlunar, sem ný ríkisstjórn hefur 

boðað að lögð verði fram í mars nk.; verði þær forsendur sem eru að baki þeim áætlunum er varða 

fjárframlög til Suðurnesja teknar til endurskoðunar. Ljóst er að þessar forsendur taka ekki tillit til 

slíkrar fólksfjölgunar sem verið hefur á Suðurnesjum á undanförnum  ár.
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