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Efni: Umsögn Sandgerðisbæiar um frumvarp til fiárlaga fyrir árið 2018.

Fyrir Alþingi liggur nú fyrir frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018. Fyrir hönd 
Sandgerðisbæjar er eftirfarandi komið á framfæri.

Vakin er athygli ijárlaganefndar á því að um lang árabil hafa íjáframlög ríkisins til 
stofnanna og verkefna á Suðurnesjum verið lægri en til sambærilegra verkefna og 
stofnanna í öðrum landshlutum. Fjölgun íbúa á Suðurnesjum frá árinu 2010 er 
rúmlega 16% en til samanburðar hefur ljölgun á höfúðborgarsvæðinu verið 8% og enn 
minni annars staðar á landinu. Það er sérstakt áhyggjuefni að aukning á fjárframlögum 
ríksins til stofnanna og verkefna á Suðurnesjum hefur ekki verið í takt við þessa miklu 
fjölgun.

I áætlanagerð ríkisins virðist ekki vera tekið nægjanlegt tillit til þeirrar óvenju miklu 
fólksfjölgunar sem orðið hefur á Suðurnesjum, Þæa er ljóst að vegna umsvifa á 
svæðnu og lágs atvinnuleysis mun íjölgun íbúa halda áfram. A f þeim sökum þarf þarf 
ijárlaganefnd að láta skoða sérstaklega fjárframlög ríksins til opinberra stofnanna og 
annara mikilvægra verkefna á svæðinu til þess að íbúar Suðumesja búi við sömu 
þjónustu og íbúar annara svæða landsins.

Þeir þættir sem helst þarf að skoða er þessir:
1.Vægi fólkijölgunar í reiknilíkönum ráðuneyta til opinberra stofnanna og með 

hvaða hætti er tekið tillit til breyttar samfélagsgerðar eins og ijölgunar erlendra 
ríldsborgara og ört vaxandi íbúafjölda.

2.Astæður þess að gert er ráð fyrir fækkun nemendaígilda í Fjölbrautaskóla 
Suðumesja.

3.Fjárframlög til að tryggja uppbyggingu og þar með öryggi Reykjanesbrautar og 
Grinavíkurvegs.

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

5.Fjárframlög til miðstöðvar Símenntunar, Keilis og Þelddngarseturs Suðurnesja. 
ó.Fjárframlög til lög- og tollgæslumála.
7.Stuðningur við uppbyggingu í Helguvík og framlög í hafnabótasjóð til viðhalds- 

og endurnýjunar hafnarmannvirkja á Suðurnesjum, þ.e. í Sandgerði og 
Grindavík.
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8.Hvemig nýta megi sem stærstan hluta af söluandvirði eigna Kadeco til 
innviðafjárfestinga á Suðumesjum.

Úttelct sem Samband sveitarfélaga á Suðumesjum lét vinna fyrir sig á 
fjárlagafrumvarpinu liggur fyrir. Hún leiðir í ljós að framlög ríkisins til verkefna á 
Suðumesjum em lægri en til sambærilegra verkefna í öðmm landssvæðum.

Sandgerðisbær leggur mikla áherslu á að við gerð nýrrar fjármálaáætlunar, sem ný 
ríkisstjóm hefur boðað að verði lögð fram í mars n.k., verði þær forsendur sem em að 
baki þeim áætlunum sem varða fjárframlög til Suðurnesja teknar til endurskoðunar. 
Ljóst er að þessar forsendur hafa ekki tekið tillit slíkrar fólksfjölgunar sem verið hefur 
á Suðumesjum á undanfömum ámm.

Með vinsemd og virðingu,

Ólafur Þór Ólafsson
forseti bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar
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