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Efni: Ályktun stjórnar SASS vegna frumvarps til laga um fjárlög ríkisins 2019.

Stjórn SASS hvetur þingmenn til að tryggt verði við afgreiðslu fjárlaga að nægjanlegt fjármagn fáist til 
að standa undir rekstri grunnþjónustu á Suðurlandi. Íbúum á Suðurlandi fjölgaði, skv. gögnum 
Hagstofunnar, um 4,7% eða um 1.300 á milli áranna 2017 og 2018. Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er 
gert ráð fyrir að ferðamönnum á Íslandi fjölgi um 2,6% eða tæplega 70.000 á næsta ári. Rannsóknir 
sýna að rúmlega 70% ferðamanna sæki Suðurland heim og um 55% allra ferðamanna sem hingað 
koma gista á einhverjum tímapunkti í landshlutanum. Þetta byggir á opinberum tölum frá árinu 2016 
og miðað við þær breytingar sem hafa orðið á ferðahegðun er líklegt að þessi hlutföll hafi hækkað og 
það hefur bein áhrif á lögbundna grunn heilbrigðis- og velferðarþjónustu, löggæslu og samgöngur.

Ljóst er að ríkið á enn á eftir að slípa til verklag við gerð og framlagningu fjármálaáætlunar og í 
framhaldi hvernig umfjöllun um fjárlagafrumvarp hvers árs er háttað. Þar sem nokkur ráðuneyti hafa 
enn ekki markað sér stefnu fyrir veigamikla málaflokka eru fjármunir á yfirstandandi ári læstir inni hjá 
ráðuneytum. Það að ráðuneytin hafa ekki markað sér stefnu og þannig gefið til kynna hvernig 
fjármunum þeirra verði varið gerir það jafnframt illmögulegt að sjá, í fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi, 
hvernig fjármunir deilast út til einstakra stofnana í landshlutunum.

Mikilvægt er að tryggja fjármagn í nýsköpun og framkvæmdir sem geta byggt upp fjölbreyttara 
atvinnulíf á Suðurlandi. Sveiflur í gengi eða náttúruhamfarir geta fækkað mjög komu erlendra 
ferðamanna. Fækkunin hefur síðan mikil áhrif á afkomu fyrirtækja sem sinna ferðaþjónustu og raun 
gætir neikvæðra dómínósáhrifa í öllu samfélaginu. Það má bregðast við þessu með markvissri 
uppbyggingu á fjölbreyttara atvinnulíf á Suðurlandi.

Samgöngumál og innviðir

Í viðauka hér á eftir er gerð nánari grein fyrir innviðum og vegum á Suðurlandi. Þar eru tilgreind nánari 
rök fyrir nauðsyn uppbyggingar málaflokksins í landshlutanum en skv. uppl. Vegagerðarinnar eru um 
23% vegakerfisins á Ísland á Suðurlandi. Nauðsynlegt er að tryggt verði fjármagn til uppbyggingar og
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viðhalds vegakerfis til að stuðla að auknu umferðaröryggi og til að vegakerfið anni stóraukinni umferð. 

Þrátt fyrir að auknu fé hafi verið varið í viðhald og bætta þjónustu þarf að gera enn betur.

Fjárhagsvandi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSU)
Fjárskortur til reksturs HSU er mikill og viðvarandi. Frá sameiningu heilbrigðisstofnanna á Suðurlandi 
hefur vöxtur í starfseminni verið fordæmalaus og hefur vaxið um tugi próstenta á hverju ári. Skuldavandi 
fyrri stofnanna hefur verið leystur en blikur eru á lofti í rekstrinum. Stjórnendur stofnunarinnar bentu á 
í árslok 2017 að ekki væri hægt að sinna lögbundnum verkefnum og árlegri raunaukningu án verulegar 
aukningar í fjárframlögum. Heildarfjárveitingar til HSU á árinu 2018, er aðeins 1,1% hærri en endanlegar 
fjárveitingar árið 2017 sem er langt undir verðbótum og launahækkunum milli ára. Áætlaður 
rekstrarhalli HSU á árinu 2018 er um 200 m.kr. Framkvæmdastjórn HSU telur sig ekki getað skilað 
rekstraráætlun ársins 2019 í jafnvægi nema að til komi aukin fjárframlög fyrir grunnþjónustu til að halda 
í horfinu við mönnun lögbundinna verkefna.

Hjúkrunarrými eru undirfjármögnuð í heilbrigðiskerfinu í heild sinni. Hjá HSU eru fjármögnun 
hjúkrunarrýma 20% undir raunþörf, sem og annars staðar.

Enn vantar að bæta inn í fjárveitingar á heilsugæslusvið HSU fyrir ófjármögnuð stöðugildi lækna og 
hjúkrunarfræðinga sem hefur þurft að bæta við vegna íbúafjölgunar og aukningar í þjónustu á svæðinu.

Sjúkraflutningar hafa aukist gífurlega á umliðnum árum og hefur þurft að fjölga sjúkraflutningamönnum 
sem og bæta viðbragð t.d. í Rangárþingi þar sem staðbundin vakt er allan sólarhringinn en sjúkrabíll þar 
var áður mannaður með hlutastarfandi sjúkraflutningamönnum. Aukning í sjúkraflutningum hefur ekki 
verið fjármögnuð að fullu.

Í úttekt Embættis landlæknis frá 15. desember sl. á starfsemi heilsugæslusviðs HSU er þeim ábendingum 
beint til velferðarráðuneytisins að taka ákvörðun um að hafa bráðamóttöku á Selfossi og fjölga 
stöðugildum. Á árinu 2018 má áætla að þangað sæki yfir 14.000 einstaklingar eftir slys eða vegna 
alvarlegra veikinda. Áréttað er í úttektinni að ráðuneytið taki tillit til þessa í fjárveitingum. Fjárveitingar 
hafa ekki skilað sér til bráðamóttöku á Selfossi og er rekstur þeirrar einingar fjármagnaður frá öðrum 
rekstri.

Ríflega 280 m.kr. vantar á árinu 2019 vegna mönnunar lögbundinnar grunnþjónustu í heilsugæslu og 
sjúkrarýmum á Suðurlandi.

Þjónusta við aldraða
Líkt og fram kom í skýrslunni „Stöðugreining hjúkrunarheimila á Suðurlandi" dags. í apríl 2015 má áætla 
út frá svörum forstöðumanna heimilanna, að sveitarfélög og stofnanir á Suðurlandi séu að greiða 
samtals um 200 m.kr. á ári með rekstri heimilanna í landshlutanum.

Með fjárlögum ársins 2018 var rekstrargrunnur hjúkrunarheimila skorinn niður og gert er ráð fyrir frekari 
niðurskurði samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2019. Þessu þarf að snúa við en nauðsynlegt er 
tryggja rekstrargrundvöll heimilanna.
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Menntamál
Stjórn SASS leggur ríka áherslu á að Alþingi hlutist til um að Fræðslunetið -  símenntun á Suðulandi og 
Háskólafélags Suðurlands (HfSu) fái viðbótarfjárveitingu á fjárlögum 2019 líkt og verið hefur síðustu ár 
en um eru að ræða 10 m.kr. til Fræðslunetsins og 10 m.kr. til HfSu.

Efling menntunar á miðsvæðinu hefur verið eitt af áhersluverkefnum Sóknaráætlunar Suðurlands og 
tímabundnar fjárveitingar á fjárlögum hafa fjármagnað þessa þjónustu í Skaftafellssýslum. Árið 2013 
voru byggð upp námsver í Kötlusetri í Vík og í Kirkjubæjarstofu á Kirkjubæjarklaustri. Árið 2014 bættist 
Sveitarfélagið Hornafjörður við starfssvæði félaganna.

Starfshópur um eflingu byggðar og atvinnulífs á svæðinu á milli Markarfljóts og Öræfa, sem þáverandi 
forsætisráðherra skipaði haustið 2016, lagði m.a. til að umræddar tímabundnar fjárveitingar félaganna 
verði gerðar varanlegar.

Stjórn SASS tekur undir með starfshópnum og skorar á fjárlaganefnd að taka af skarið og samþykkja 
þessar tillögur og koma þannig þessari mikilvægu nærþjónustu Skaftfellinga á varanlegan grundvöll.

Tryggja þarf áframhaldandi rekstur ART verkefnisins en núverandi samningur rennur út í lok árs 2019 og 
nauðsynlegt er að tryggja rekstur rannsókna- og þekkingarsetra á Suðurlandi.

Sjúkraþyrla á Suðurlandi
Stjórn SASS mælir eindregið með að veitt verði fjármagn til prófunar á notkun sjúkraþyrla á Suðurlandi. 
Fyrir liggur skýrsla starfshóps velferðarráðuneytisins, dagsett á ágúst sl., um mögulega aukna aðkomu 
þyrlna að sjúkraflugi. Stjórn SASS tekur undir sjónarmið tveggja af sjö fulltrúum í starfshópnum um að 
leggja til við heilbrigðisráðherra að sérstakri sjúkraþyrlu verði komið á fót, með stuttum útkallstíma (<10 
mínútur) og sérhæfðum mannskap (lækni og hjúkrunarfræðingi/bráðatækni). Áætlaður kostnaður er á 
bilinu 500 til 880 milljónir kr. á ári eftir því hvaða þyrla yrði valin til verkefnisins og hvort einn eða tveir 
flugmenn yrðu í áhöfn. Stjórn SASS áréttar nauðsyn þess að sem fyrst verði farið í tilraunverkefni þar 
sem þyrlur verði notaðar í sjúkraflug og að þyrlan verði staðsett á Suðurlandi enda fellur landshlutinn 
einkar vel að þessum prófunum.

Þar rýma flestar áherslur ríkisins við áherslur okkar/landshlutans sem eru listaðir hér að ofan. Helstu 
áskoranir okkar eru að þessir fjármunir skili sér inní og fyrir landshlutann og sé unnið á forsendum 
hans, ekki miðlægt úr borginni.

Sóknar- og byggðaáætlun
Hægt er að færa fleiri verkefni undir sóknaráætlun og gera hana þannig að enn öflugra stjórntæki sem 
tryggir valddreifingu. Mikilvægt að tryggja sóknaráætlunum aukið fjármagn.
Ánægjulegt að fá nýja byggðaáætlun. Mikilvægt er að tryggja þeim verkefnum sem þar eru skilgreind 
fjármagn.
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Eftirgjöf gjalda af fráveituframkvæmdum
Nauðsynlegt er að fella niður eða heimila endurgreiðslu virðisaukaskatts af efniskostnaði og 
sérfræðiþjónustu við fráveituframkvæmdir. Um brýnt hagsmunamál allra sveitarfélaga er að ræða og 
óeðlilegt að ríkið hafi beinar tekjur af aðgerðum sveitarfélaga sem miða að vernd umhverfis og náttúru.

Almenningssamgöngur - tryggja rekstrarumhverfið
Fjöldi farþega var árið 2017 tæplega 150.000. Allt bendir til að það verði tap á rekstrinum árið 2018 í 
öllum landshlutum og það hefur verið að aukast ár frá ári. Það er fagnaðefni að verið sé að hækka 
fjárveitingar á árinu 2019 en til að endar nái saman þarf 250 m.kr. í viðbót. Nýjar áherslur varðandi 
rekstur almenningssamgangna og tenging þeirra við flug og ferjur eru áhugaverðar. Samtökin eru 
reiðubúin að vinna áfram með ríknu að rekstri og uppbyggingu almenningssamgangna gefið að ríkið geri 
upp halla fyrri ára.

Stjórn SASS mælir eindregið með að fyrir afgreiðslu frumvarpsins á Alþingi verði bætt úr ofangreindum 
vanköntum.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar SASS

Bjarni Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri
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VIÐAUKI 1
Innviðir og vegir á Suðurlandi - minnisblað 10.10.2018

Samtök iðnaðarins og Félag ráðgjafarverkfræðinga stóðu að útgáfu á skýrslu um stöðu innviða á 
Íslandi. Skýrslan heitir: Innviðir á Íslandi, ástand og framtíðarhorfur. Skýrslan var kynnt á opnum 
fundi þann 5. október 2017 eða fyrir um einu ári síðan.

Í skýrslunni er gerð úttekt á helst innviðum í tíu köflum sem fjalla um flugvelli, vegi, hafnir, 
fráveitur, hitaveitur, vatnsveitur, úrgangsmál, orkuvinnslu, orkuflutninga og fasteignir ríkis og 
sveitarfélaga.

Markmið með útgáfu skýrslunnar er að lýsa stöðu helstu innviða hagkerfisins og draga fram 
þarfir og lausnir til að tryggja gæði þessara meginstoða íslensks samfélags. Í skýrslunni er lagt 
mat á endurstofnvirði innviðanna sem eru teknir fyrir, ástand þeirra metið, greint frá hverjar 
framtíðarhorfurnar eru og lagt mat á uppsafnaða viðhaldsþörf. Þá eru settar fram ráðleggingar 
og lýsing á því hvað þarf til að koma á breytingum. Skýrslan er lögð fram til að skapa upplýsta 
umræðu um stöðu innviða íslenska hagkerfisins.

Í skýrslunni kemur meðal annars fram að heildarendurstofnvirði ofangreindra innviða er áætlað 
3.493 ma.kr. Til samanburðar stóðu heildareignir lífeyrissjóða landsmanna í 3.725 ma.kr. í lok 
júlí 2017.
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Rökin:
• Gríðarlegur ágangur hefur verið á innviði ferðaþjónustunnar s.s. vegi. Þunginn hefur 

verið mestur á Suðurlandi af öllum landshlutunum.
• Af þeim 10 þáttum sem tilgreindir eru í ástandsskýrslu SI þá koma vegir verst út.
• Góður tímapunktur að fara í framkvæmdir. Það hefur dregið verulega annars vegar úr 

hagvexti á Íslandi og hins vegar spennunni á samfélaginu. Vöxtur ferðaþjónustunnar 
hefur m.a. hægt verulega á sér.

• Vegir og samgöngur eru meðal áhrifamestu þátta á atvinnulíf og jákvæða þróun 
lýðfræðilegra þátta. Vegir eru lífæð samfélaga. Ef lífæðin skaddast og jafnvel stoppar þá 
stöðvast hjól atvinnulífs og samfélaga.

• Ef samfélög og atvinnugreinar ætla að halda uppi góðu og öflugu þjónustustigi þá þarf 
að byggja upp innviði s.s. vegi. Samkeppnishæfni samfélaga byggist upp á öflugum 
samgöngum.

• Uppsöfnuð viðhaldsþörf vega er gríðarleg. Ferðaþjónusta margfaldaðist af stærð á fáum 
árum með auknu álagi á vegi. Viðhaldsþörf vega hefur ekki verið í neinum takti við 
fjölgun ferðamanna og aukna umferð á vegum á Suðurlandi.

• Líklegar afleiðing þess að vegasamgöngur verða slæmar eru þær að ferðamenn hætta 
að keyra um vegina, slys verða tíðari og fólk hefur ekki áhuga á að búa á stöðum þar sem 
vegasamgöngur eru slæmar.

• Mikilvægt er að skoða fleiri leiðir til fjármögnunar og framkvæmda en frá hinu opinbera 
til að hraða uppbyggingu, s.s. með aðkomu einkaaðila og annarra fjárfesta s.s. 
lífeyrissjóða, innviðasjóða, svo fátt eitt sé nefnt.

• Þróunin í ferðaþjónustu á undangengnum mánuðum hefur verið sú að erlendir gestir 
fara styttra út frá Höfuðborgarsvæðinu. Sökum nálægðar Suðurlands við 
Höfuðborgarsvæðið þá minnkar ekki straumur ferðamanna á Suðurland. Þrátt fyrir að 
aukning á fjölda ferðamanna sé farin að hægja verulega á sér, þá eykst stöðugt þungi 
umferðar frá ferðmönnum inn á Suðurland.

• Slysatíðni á vegum á Suðurlandi er gríðarlega há - hér. Á Suðurlandi eru margir af 
fjölförnustu vegum landsins.

• 61% ferðamanna sem fóru í dagsferðir innanlands á árinu 2017 fóru í dagsferð um 
Suðurland. Næsti landshluti á eftir var Vesturland með 33% - hér

• Áætlað er að 2,3 - 2,4 milljónir erlendra ferðamanna heimsæki Ísland á árinu 2019.
• Umferð um nokkra staði árið 2017, sjá að neðan í mynd á næstu bls.
• Rúmlega 1,2 milljónir ferðamann komu að Gullfossi og Geysi árið 2017. Gera má ráð fyrir 

því að á næsta ári (2019) verði fjöldi ferðamanna á svæðinu í kringum 1,5 milljónir 
ferðamanna
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Áætlaðurfjöldi ferðamanna á einstökum svæðum og stöðum:
Sumar 2017 Vetur2017 íslendingar 20161

Fjöldi ferðamanna á tímabili 777.889 1.417.382 332.529
%* Fjöldi %** Fjöldi %*** Fjöldi

Reykjavík 95,6 C 743.700 9 6 .7 B l.3 7 0 .6 0 0 26.6 ■  1 88.500
Nágrannasveitarfélög höfuðborgar 47 [365.600 54,6 ■ Zz^ -SO O
Suðurland 71,2 C 553.900 55 ■ 1 3 9 .6 0 0 57,7 ^ B H 191.900
Reykjanes 39,8 II 309.600 36.2 A |513.100 13,7 n 45.600

Vesturland 48.4 ^76.500 29 n 411.000 45,6 | 151.600
Norðurland 50,2 ■ >90.500 17,3 B 245.200 55,1 183.20(1)
Austurland 44,8 348.500 16,6 | ] 235.300 22.6 ■ 1 75.200
Hálendið 29,6 I I 230.300 9,6(1 136.100 7.7 25.600
Vestfirðir 20 n 155.600 8,4 □ 119.100 20,4 67.800

Reykjanesbær 17,1 œ 133.000 15,7 B 222.500 8,6 [ ] 28.600
Reykjanesviti/Heimsálfurú/Gunnuhver 18,1 E 140.800 14 d 198.400 1,8 6.000
Bláa lónið 23,4 | 182.000 26,3 n 372.800 1,3 4.300
Grindavík 5,4 0 18.000
Sandgerði 2,3 7.600
Krísuvík 2,1 7.000

Borgarnes 23 [ 178.900 14,9 | ] 211.200 20,9 t 69.500
Snæfellsnes/Þjóðharðurinn Snæf.nes 36 ■ ! 1 280.000 19,4 B 275.000 9,9 n 32.900
Stykkishólmur/Eyjar Breiðafjarðar 20,3 [ 157.900 8,8 [ 124.700 12,6 n 41.900
Búðardalur/Dalir 13,4 ■ 104.200 5,8 | 82.200 7.7 ] 25.600
Húsafell/Reykholt 18,2 | 141.600 9,5 d 134.700 14,5 n 48.200
Hvalfjörður 11,5 n 38.200

ísafjörður 11,9 [ 92.600 3,9 I 55.300 9,5 n 31.600
Arnarfjörður/Dynjandi 8,6 | 66.900
Látrabjarg 7,2 0 56.000 2,4 | 8.000
Hólmavík/Strandir 10,7 1 83.200 7.1 D 23.600
Hornstrandir 3,5 27.200 1,8 6.000

Hvammstangi/Hvítserkur
Skagafjörður
Akureyri
Mývatnssveit
Húsavík
Ásbyrgi/Dettifoss
Melrakakslétta/Þórshöfn
Siglufjörður

Borgarfjörður eystri
Egilsstaðir/Hallormsstaður
Seyðisfjörður
Djúpavogur
Neskaupsstaður
Stöðvarfjörður
Eskifjörður
Vopnafjörður

Hornafjörður
Jökulsárlón
Skaftafell
Vík
Skógar
Þórsmörk
Vestmannaeyjar
Þingvellir
Geysir/Gullfoss
Eyrarbakki
Kirkjubæjarklaustur

Herðubreiðarlindir/Askja
Sprengisandur
Kjölur/Hveravellir
Landmannalaugar
Kverkfjöll
Askja

14,3 [  
20,1 [
46.2 |
45.3 | 
33,2 E  
40,11

4,2 [

13.4 E
31.8 [

28 B H
18.9 
8,3 D

11.5 □
15.6 [ ]

111.200
156.400
359.400
352.400 
258.300 
311.900

32.700

104.200
247.400 
217.800 
147.000

64.600
89.500

121.400

4,7|| 
6,4 H

14.5 B
12.6 D 
6,21

66.600
90.700

205.500
178.600
87.900

7,8 [  110.600
6,3 D 89.300

7 [  99.200

16.8 E  130.700
50,2 ML Ib o .5 0 0
46.4 360.900

56.6 ■ Z 3 & 0 .3 0 0
48.6 M  b78.100
25.8 E l  200.700
7,9 [] 61.500

56.8 IZ
62.6
13.4 E

441.800
487.000

9 ,3 1  131.800
30.6 ■  433.700
27.7 ■  392.600 
41,5 ■ Z J8 8 .2 0 0
31.8 450.700
10.4 H 147.400

41.4 ■ Z J8 6 .8 0 0  
48 ■ 1380 .3 00  
8 ,7 1 123.300

7 ,7 1  59.900
4,7 1 36.600
9,4 C  73.100

19,8 n 154.000

6,8 [] 
i3 .9  n
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12.1 D
10.2 □ 
4,8 D
2.6 I 

12,2 B

3.5 [

14.8 H H
5.7 C
4.8 D

3.3 [

4.1 D 
2 ,1 1

8.5 C

6.9 E  
4,7 0 

11,4 K
8.3 [
4.3 [
9.3 C  
14 1

13.8 H H
6.4 C

9.1 E

2 I
2.2 |
2.5 j 
3,3 [

1,1 1
2 I

22.600
46.200 
[6.400

40.200
33.900 
16.000

8.600
40.600

11.600
49.200
19.000
16.000

11.000
13.600 

7.000

28.300
22.900
15.600
37.900
27.600
14.300
30.900
46.600
45.900
21.300
30.300

6.700
7.300
8.300 

11.000
3.700
6.700


