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Efni: Umsögn Sambands Sveitarfélaga á Suðurnesjum um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019.149. 
löggjafarþing 2018-2019,1. mál.

Sam band sveitarfélaga á Suðurnesjum  hefur fengið til um sagnar fru m va rp  til fjárlaga fyrir árið 2019.

Sveitarfélög á Suðurnesjum  vilja vekja athygli fjárlaganefndar á því að um  langt árabil hafa 

fjárfram lög hins opinbera til stofnana og verkefna á svæ ð inu  verið lægri en til sam bæ rilegra verkefna 

og stofnana í ö ð ru m  landshlutum . Fjölgun íbúa á Suðurnesjum  frá 2010 er rúm lega 2 6 ,45%  en til 

sam anburðar hefur fjölgun á höfuðborgarsvæ ðinu verið 1 1 ,8 6 %  og enn m inni annarsstaðar á 

landinu. Það sem  ve ld u r fulltrúum  sveitarstjórna á Suðurnesjum  núna sérstökum áhyggjum  er að 

fóiksfjölgun á svæ ð inu  hefur verið langt um fram  m eðaltalsfjölgun á landinu öllu en aukning 

fjárframlaga ríkisins til stofnana og verkefna á svæ ðinu  hefur á engan hátt fylgt þeirrí þróun.

í áæ tlanagerð ríkisins virðist ekki vera tekið næ gjanlegt tillit til þeirrar óvenju miklu fólksfjöigunar 

sem orðið hefur á Suðurnesjum . Þá er Ijóst að vegna um svifa á svæ ðinu og lágs atvinnuleysis m un 

fjölgun íbúa á svæ ð inu  halda áfram. A f þeim  sökum  þarf fjárlaganefnd að láta skoða sérstaklega 

fjárfram lög ríkisins til opinberra  stofnana og annarra m ikilvæ gra verkefna á svæ ðinu til þess að íbúar 

búi við sö m u þjónustu og íbúar annarra svæ ða landsins.

Helstu þ æ ttir  sem  þarf að skoða:

1. V æ gi fólksfjölgunar í reiknilíkönum  ráðuneyta til opinberra  stofnana og m eð hvaða hæ tti 

tekið er tillit til breyttrar sam félagsgerðar eins og fjö lgunar erlendra ríkisborgara.

2. Fjárfram lög til að Ijúka við tvöföldun Reykjanesbrautar, frá Hafnarfirði að Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar.

3. Fjárfram lög til Heilbrigðistofnunar Suðurnesja, heilsugæ slu og til hjúkrunarrým a.

4. Fjárfram lög til M iðstöðvar Sím enntunar á S uðurnesjum .

5. H vo rt nýta megi hluta af söluandvirði eigna Kadeco til innviðafjárfestinga á Suðurnesjum .

6. T re ysta  rekstrarforsendur alm enningssam gangna á landi, þannig að tryggt sé að 

landshlutasam tök sveitarfélaga sitji ekki upp m eð uppsafnaðan rekstrarhalla í lok 

sam ningstím a.

Hjálögð er úttekt sem  Sam band sveitarfélaga á S uðurnesjum  lét vinna fyrir sig á fjárlagafrum varpinu 

sem leiðir í Ijós að fram lö g ríkisins til verkefna á Suðurnesjum  e ru  lægri en til sam bæ rilegra verkefna í 

öðrum  landshlutum .
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Sam band sveitarfélaga á Suðurnesjum  leggur mikla áherslu á þ æ r forsendur sem  eru að baki þeim 

á æ tlu n u m  er varða fjárfram lög til Suðurnesja verði teknar til endurskoðunar. Ljóst e r að þessar 

forsendur taka ekki tillit til slíkrar fólksfjölgunar sem verið hefur á Suðurnesjum  á undanförnum  

árum . Sam band sveitarfélaga á Suðurnesjum  m innir á að í stefnum ótandi byggðaáæ tlun  fyrir 2 018- 

2024 var sam þykkt að koma á fó t sam ráðsteym i til að bregðast við þeim  áskorunum  sem blasa við 

sveitarfélögum  sem takast á við þenslu á vaxtarsvæ ðum . Eitt af verkefnum  þess teym is hlýtur að vera 

að tryggja að fjárm unir ríkisstofnanna t.d . til heilbrigðismála séu í takt við m ann fjö lgun á svæ ðinu.

f.h. Sam bands sveitarfélaga á Suðurnesjum
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■ GreiningAtonfyrirSamband sveitarfélaga á 
Suðurnesjum arið 2017 sýndi fram á skekkju í 
framlögum til svæðisins.

■ í útreikningum rikisins á fjárframlögum til stofnana 
hefur ekki.verið tekið tillit til raunverulegrar 
fjölgunar. Utreikningar ganga útfrá meðaltölum 
þannig að þegar verulegt frávik verður frá 
meðaltali, Ííkt og á Suðurnesjum, verður til 
skekkja.

■ Viðvarandi fólksfjölgun ár eftir ár þýðir að skekkjan 
verður meiri.
Tökum dæmi af heilbrigöisstofnun og höfum 
frekar einfaldar forsenaur:

m Framlagið er aukið þar sem tekið er mið af launum og 
verðlagsbreytingum. Þegar kemur að mannfjölda er 
stuðstvið meðaltal á landinu (1%). Síðan gæti verið gerð 
0,5% aðhaldskrafa.

■ Tillit er tekið til breytna eins og landfræðilegrar 
einangrunar, vegalenda ogsérstakrar þjónustu.

■ Ekki er tekið tillit til mikilvægra breytna eins og uppruna 
íbúa (innlendur/erlendur) sem skipta þó miklu mali þegar 
hugao er að uppbyggingu félagslegra innviða.

■ Ekki er heldur tekið tillit til breytinga á mannfjölda 
umfram landsmeðaltal sem þo er gríðarlega mikilvæg 
breyta.
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Samband 
sveitarfélaga á 

Suðurnesjum 
hefur staðið fyrir 
kynningu á þeim 
áskorunum sem 

sveitarfélögin 
standa frammi 

fyrir vegna 
fólksfjölgunar

■ Kynningarfundurfyrir íbúa f september 2017.

■ íframhaldinu voru helstu atriði úttektarinnar 
kynnt fyrir fjárlaganefnd Alþingis.

■ Einnig kynnt fyrir ráðuneytum fjármála, 
dómsmála, menntamála, samgöngu og 
heilbrigðismála.

■ Mikilvægt að á fundum með ráðuneytum 
kom fram viðurkenningá þvíað áætlanagerð 
rfkisins tekur ekki mið af hraðri ibúaþróun á 
Suðurnesjum.

■ Næstu skref að fá leiðréttingu á þessu.

■ Sjáum merki um lagfæringar í nýju 
fjárlagafrumvarpi en þarf að gera enn betur.

Mannfjöldi: Breyting 2010 til 2018

0.79%

Heímild: Hagstofa íslands

Hlutfallsleg 
íbúafjölgun 
hefur orðið 
mest á
Suðurnesjum 
frá árinu 
2010
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Ibúaþróun á Suðurnesjum
R a u nþ ró un  í sa m a n b u rð i v ið  v ið m ið  rík is ins í  áæ tlana gerð

-1 %  fjö lgun á ári íbúafjóldi (raun)

Helmild: Hagstofa íslands

íbúumá 
Suðurnesjum 
hefurfrá 2015 
fjölgað langt 
umfram þá 1% 
fjölgun á ári 
sem ríkið miðar 
við íáætlunum 
sínum

Mannfjöldi á Suðurnesjum

21.088 21.242 21.206

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Heimild: Hagstofa íslands

Ibúum á 
Suðurnesjum 
hefur fjölgað 
um 5.592 á 
sjö árum og 
heldur áfram 
að fjölga

3



10.10.2018

Atvinnuleysi á Suðurnesjum
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Islenskir og erlendir ríkissborgarar 2010 og 2018
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um 3.780, 
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Heimild: Hagstofa íslands
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FRAMHALDSSKOLAR

,  1!

Frumvarp 2019: Framhaldsskólar með svipað hlutfall 
bóknáms/verknáms

Verkmenntaskólinn á Akureyri 

Fjölbrautaskólinn Ármúla 

Menntaskólinn í  Kópavogi 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Fjölbrautaskóli Vesturlands 

Menntaskólinn á Tsafirði 

Framhaldsskólinn íVestm annaeyjum  

Verkmenntaskóli Austurlands 1 2.584

500 1000 1500 2000 2500 3000

m þ.kr./nemanda ■ Nemendafjöldi

Heimlld: Fjárlagafrumvarp 2019

Framlög á 
hvern nemenda 
í FSS eru 
sambærileg við 
MK en mun 
lægri en til 
Fjölbrautaskóla 
Suðurlands.
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Breytingfrá fjárlögum 2018 til 2019
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■ FSS BAIIirframhaldsskólar

Heimlld: Fjárlagafrumvarp 2019
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Heimild: Fjárlagafrumvarp 2018 og Fjárlagafrumvarp 2019

12 ÍKS!
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Ríkið þarf styðja betur við MSS
Samningsbundið framlagtil Miðstöðvar 
símenntunar á Suðurnesjum (MSS) eykst úr 
22 milliónum í 23 milljónir á næstu árum en 
stöðin nefði þurft9 milljón króna aukningu.

MSS þarf að efla og þar eru möguleikará að 
byggja upp enn frekar öflugt starf til að 
liðsinna örtvaxandi hópi erlendra 
ríkisborgara sem kjósa að starfa og búa á 
Suðurnesjum.

Þarf að taka til sérstakrarskoðunar hvernig 
bæta má félagslega innviði til að takast á við 
ibúafjölgun og einnig fjölgun á erlendu fólki.

Ríkið verður að koma miklu sterkar inn. 
Samningur við mennta- og 
menningarmálaráðuneytið rennur út um 
ármótin og þvf eru tækifæri með nýjum 
samningi til tryggja aukin framlög og ný 
verkefm.

Nemar ííslensku fyrir innflytjendur

2014 2015 2016 2017

Heimild: Ársskýrsla MSS 2017
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HEILBRIGÐISSTOFNANIR
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Rekstrarframlög 2018 og 2019 (m.kr.)

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Heilbrigðisstofnun Norðurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

■ 2019 «2 0 1 8

Heimild: Fjárlðg 2018 og Fjárlagafrumvarp 2019

Framlög til 
heilbrigðis- 
stofnana 
aukast 
almennt á 
milli ára

Hlutfallsleg aukning framlaga á milli ára

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Heilbrigðisstofnun Norðurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands ,

0.0%  2,0% 4,0% 6,0% 8.0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Heimild: Fjárlagafrumvarp 2019

Framlög 
aukast um 
12,8% til 
HSS á milli 
ára
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Framlög á hvern ibúa (þ.kr.)

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Heilbrigðisstofnun Norðurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands

0  50 100 150 200 250 300 350 400 450

■ 2019 «2 0 1 8

Heimild: Fjárlagafrumvarp 2019 og Hagstofa íslands

Framlög á 
hvern íbúa 
aukast á öllu 
landinu en 
Suðurnes 
eru þó enn 
langt á eftir 
öðrum

Fólksfjöldi og framlög til HSS á hvern íbúa

■ Ibúafjöldi kr./íbúa

Heimild: Fjárlög 2012-2018, Fjárlagafrumvarp 2019 og Hagstofa íslands

Framlag á 
hvern íbúa 
hækkar á ný 
eftir að hafa 
lækkað 
mikið
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REYKJANESBRAUT

bJ

Umferð á Reykjanesbraut á Strandarheiði

2014 2015 2016 2017 2018

■ Á r(AD U ) cS u m a r (SDU) nVe tur(V D U )

Heimild: Vegagerðin

Umferð um
Reykjanesbraut
hefurfariðört
vaxandi
undanfarin
fimm ár
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Meðalumferð á Reykjanesbraut á dagyfir árið (ADU)
20.000

18.500

18.000

16.000

14.000 Umferð hefur
12.000

10.265 f i - aukist um
10.000

8.000

8.235 80% á fimm
6.000

4.000

f
I 1 árum

0
2013 2018 Aukning

Heimild: Vegargerðin

» B

Heimild: Tillaga að samgonguáætlun 2019-2023

Samgönguáætlun

• Gott að sjá mikilvægar 
framkvæmdirá Reykjanesbraut 
í samgönguáætlun.

• Miðað við þróun umferðar á 
Reykjanesbraut er þó of seint 
að að fara ítvöföldun á stórum 
hluta Reykjanesbrautareftir 
árið 2024.

• Algjörtforgangsmál hjá 
Sambandi sveitarfélaga á 
Suðurnesjum að færa þessar 
framkvæmdir nær í tfma.

Rexkjuncsbraut. K iýsvikunvgtir - Hvassabraun
Gcrt cr ráð fyrir að aðskilja akstursstcfnur mcð vcgriói á hluta Rcykjancsbrautar milli 

Krýsuvikurvcgar og Hvassahrauns á I . tímabili. Á 2. tímabili stcndur til að tviifalda þcnnan 
vcgarkafla. Á aöalskipulagi 1 lafiiarljarðar cr gcrt ráð fyrir færslu brautarinnar við álvcrið scm 
tcngist fyrirhugaöri stækkun þcss scm hafnað var i atkvæöagrciðslu i Hafnarflrði.

Reykjanesbraut. Fitjar og Flugstöð
Á 2. og 3. tímabili cr gcrt ráö fyrir tvöföldun Rcykjancsbrautar milli Fitja og Flugstððvar 

Lcifs Eirikssonar.
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