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Efni: Áiyktun stjórnar Eyþings vegna frumvarps til laga um fjárlög ríkisins 2019

Samgöngumál
Stjóm Eyþings lýsir yfir miklum vonbrigðum með að í fimm ára samgönguáætlun sé 
ekki gert ráð fyrir fjármögnun uppbyggingar Akureyrarflugvallar. Það samræmist 
hvorki byggðastefnu stjórnvalda né umræðu um mikilvægi þess að dreifa 
ferðamönnum um landið. Þá hvetur stjórn Eyþings ríkisstjómina til að ljúka við löngu 
tímabæra eigendastefnu Isavia, ekki síðar en um áramótin 2018/2019.

Stjórn Eyþings fagnar áformum um uppbyggingu Dettifossvegar í samgönguáætlun en 
leggur áherslu á að mikilvægt er að tryggja Qármagn til áframhaldandi uppbyggingar 
annarra samgöngumannvirkja í landshlutanum. Sérstaklega verði horft til 
uppbyggingu vegar um Langanesströnd og Brekknaheiði.

Almenningssamgöngur
Stjórn ítrekar mikilvægi almenningssamgangna á Eyþingssvæðinn og bendir á að 
framlögð samgönguáætlun gerir ekki ráð fyrir þeim íjármunum sem þarf til 
málaflokksins. Það er ánægjulegt að verið sé að hækka íjárveitingar til verkefnisins á 
árinu 2019 en það þarf 250 m.kr. í viðbót til að endar allra landshlutasamtaka nái 
saman.

Heilbrigðismál
Afar mikilvægt er að sérfræðiþjónustu lækna sé dreift um landið en einskorðist ekki við 
höfuðborgarsvæðið. Afar mikilvægt er að Sjúkrahúsið á Akureyri verði mótvægi við 
Landsspítalann og því brýnt að heíja byggingu legudeilda við Sjúki'ahúsið á Akureyri 
hið fyrsta. Jafnframt er mikilvægt að tryggja íjármagn til að efla heilsugæslu og 
geðheilbrigðsþjónustu í nærsamfélaginu og að ný hjúkrunarrými verði byggð á þeim 
stöðum sem þörfin hefui' verið mjög aðkallandi um árabil.

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 464 9933 | evthinq@evthinq.is | www.eything.is

mailto:evthinq@evthinq.is
http://www.eything.is


E Y Þ I  N G
SAMBAND SVEITARFÉLAGA 

í EYJAFIRÐI OG ÞINGEYJARSÝSLUM

Stafræn þjónusta um land allt
Ekki er sjálfgeíið að þróun í stafrænni þjónustu felist í því að hún sé framkvæmd á 
höfuðborgarsvæðinu og störf á landsbyggðunum séu lögð niður. Stafræn þjónusta getur 
gengið hvort sem er til eða frá höfuðborgarsvæðinu og því auðvelt að skipuleggja 
starfsemi óháð staðsetningu.

Menntamál
Mikilvægt er að auka ljárveitingar til iðn- og tæknináms bæði á framhalds- og 
háskólastigi á svæðinu og auka kynningu á iðn- og tækninámi á grunnskólastigi. 
Fjárveiting til sí-menntunarstöðva á Eyþingssvæðinu hefur dregist saman og harmar 
stjórn Eyþings það.

Sóknar- og byggðaáætlun
Mikilvægt að tryggja sóknaráætlunum aukið fjármagn. Hægt er að færa fleiri verkefni 
undir sóknaráætlun og gera hana þannig að enn öflugra stjórntæki sem tryggir 
valddreifingu. Anægjulegt að fá nýja stefnumótandi byggðaáætlun. Mikilvægt er að 
tryggja þeim verkefnum sem þar eru skilgreind ljármagn.

F.h. stjórnar Eyþings

Linda Mai'grét Sigurðarchþttir 
Verkefnastjóri
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