
S U Ð U R N E S J A B Æ R

Suðurnesjabæ, 18.03.2019
1903015 MS

00.74
Alþingi, nefndarsvið 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stöðu sveitarfélaga á Suðumesium. 
Þingskjal 192, 187. mál.

Suðurnesjabær, nýtt sveitarfélag á Suðumesjum eftir sameiningu Sveitarfélagsins 
Garðs og Sandgerðisbæjar, er stækkandi sveitarfélag og sinnir mikilvægum og sífellt 
umfangsmeiri málaflokkum líkt og önnur sveitarfélög á Suðumesjum. Suðumesjabær 
fagnar þingsályktunartillögu um stöðu sveitarfélaganna á Suðumesjum og tekur undir 
mikilvægi þess að skipaður verði starfshópur sem fái það verkefni að vinna tímasetta 
aðgerðaáætlun um það hvernig efla megi þjónustu ríkisins við íbúa á Suðumesjum.

Suðumesjabær ítrekar að talca þurfi mark á niðurstöðum sem birtust í skýrslu frá 
ráðgjafafyrirtækinu Aton sem unnin var fyrir Reykjanesbæ. I skýrslunni kemur m.a. 
fram að fjárframlög frá ríkinu á hvem íbúa svæðisins hafa farið lækkandi undanfarin 
ár. Sú staðreynd hlýtur að teljast ólíðandi fyrir svæði sem hefur orðið fyrir miklum 
áföllum og síðar milclum áskorunum vegna fádæma fjölgunar íbúa, líkt og rakið er í 
greinargerð flutningsmanna tillögunnar.

Mikilvægt er að samfélög á Suðurnesjum geti staðið við þær skuldbindingar sem þeim 
eru sett og geti sinnt að lágmarki þeimi grunnþjónustu sem þarf að vera til staðar. Hér 
má m.a. nefna málefni aldraðra og fatlaðra, fræðsluþjónustu og þjónustu við íbúa af 
erlendum uppruna. Á sama hátt verður ríkið að standa við þær skuldbindingar sem því 
er ætlað að sinna, m.a. í lögum frá Alþingi.

í Suðurnesjabæ búa nú rúmlega 3.500 íbúar en á Suðumesjum öllum búa um 26.000 
íbúar. íbúar Suðurnesjabæjar njóta engrar heilbrigðisþjónustu í sínu sveitarfélagi en 
þurfa að sækja heilbrigðisþjónustu til Reykjanesbæjar, sem er óásættanleg staðreynd. 
Heilbrigðisþjónusta á Suðurnesjum hefur staðið höllum fæti í of langan tíma og er að 
mati margra ekki í staklc búin til þess að mæta þeirri miklu fólksfjölgun sem hefur 
verið og er á svæðinu. Á sama hátt er annarri starfsemi ríkisins á Suðumesjum 
þröngur stakkur sniðinn varðandi fjárheimildir, svo sem lögreglan, menntastofnanir, 
svo dæmi séu tekin og með tilvísun í framangreinda skýrslu Aton.

Suðumesjabær telur mikilvægt og nauðsynlegt að ríkið og sveitarfélögin á 
Suðumesjum eigi samstarf um þá nauðsynlegu uppbyggingu í opinbeni þjónustu sem 
brýn þörf er að ráðast í til að mæta þörfum íbúa á Suðumesjum, þannig að þeir búi við 
sömu gæði og aðrir landsmenn þegar litið er til þjónustu ríkisins.
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Að öðru leyti vísar Suðurnesjabær til og telcur undir umsögn Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum dags. 11. mars 2019 og send hefur verið til nefndasviðs Alþingis.
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