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Efni: Umsögn stjórnar SASS um fjárlagafrumvarp ríkisins 2020.

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 3,2% eða um 923 á milli áranna 2018 og 2019 en fjölgunin var 4,7% eða um 1.300 á 
milli áranna 2017 og 2018. Alls hefur íbúum í landshlutanum fjölgað um 2.207 eða 8% á milli áranna 
2017 - 2019. Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að ferðamönnum á Íslandi fækki en á móti 
hefur dvalartíminn lengst. 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, dvelja 
lengur, er líklegt að þessi hlutföll hafi hækkað og það hefur bein áhrif á umfang lögbundinnar grunn 
heilbrigðis- og velferðarþjónustu, löggæslu og samgöngur.

Það er ánægjulegt að sjá að ráðuneyti sem hafa markað sér stefnu í veigamiklum málaflokkum fer 
fjölgandi. Með mörkun stefnu og því að birta viðeigandi aðgerðaáætlun má sjá hvaða áherslur eru í starfi 
og hvernig fjármunum verður varið. Ríkið á þó enn eftir að slípa til verklagið við gerð og framlagningu 
fjármálaáætlunar og fjárlaga. Framsetningin er enn flókin og ógegnsæ. Það er talsverður ágalli hversu 
erfitt er að rekja einstakar fjárheimildir sem geta skipt einstaka stofnanir í landshlutunum verulegu en 
ríkiskassann litlu.

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. Sóknaráætlun skiptir töluverðu máli við þá vinnu.

Stjórn SASS tekur undir með sambandinu um nauðsyn þess að ríkið veiti viðbótarfjármagni til 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, að fallið verði frá urðunarskatti og að gistináttaskattur færist yfir til 
sveitarfélaga frá 1. janúar nk.
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Samgöngumál og innviðir

Ánægjulegt er að sjá að verja á auknu fjármagni til uppbyggingar og viðhalds á samgöngumannvirkjum 
til að stuðla að auknu umferðaröryggi og til að vegakerfið anni stóraukinni umferð íbúa og gesta. Þrátt 
fyrir að auknu fé verði varið í viðhald og bætta þjónustu þarf að gera enn betur en þess má geta að 
einbreiðar brýr á Suðurlandi á þjóðvegi 1 eru 21 talsins. Þeim verður að útrýma. Efla þarf löggæslu. Það 
er óumdeilt að sýnileg löggæsla og öflugt umferðareftirlit heldur niðri umferðarhraða og spornar við 
ofsaakstri sem oftar en ekki er orsök alvarlegustu umferðarslysanna. Í forgangi er að tryggja öryggi 
vegfarenda á Suðurlandi. 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.

Tryggja þarf með öflugum dýpkunaraðgerðum að Landeyjahöfn sé haldið opinni árið um kring. Sama 
gildir um höfnina í Þorlákshöfn, grynnslin við ós Hornafjarðar og Hornafjarðarhöfn. 

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. Rekstarafkoma HSU 
undanfarin 2 ár hefur verið neikvæð. Rekstrarhalli stofnurninnar nam skv. niðurstöðum ársreiknings 
115,7 m.kr. árið 2018 og 36,3 m.kr. árið 2017. Framkvæmdastjórn HSU telur miðað við fyrirliggjandi 
endurskoðun á rekstraráætlun ársins 2019 að afkoman verði neikvæð sem nemur allt að 240 m.kr., 
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.

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 2017 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.
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Þjónusta við aldraða

Stjórn SASS fagnar áformum um endurgerð og fjölgun hjúkrunarrýma á Suðurlandi. Væntir stjórn SASS 
að á fjárlögum og fjármálaáætlun komandi ára verði fjárveitingar tryggðar til rekstursins.

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 (á verðlagi ársins 2015) 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 2020. Nauðsynlegt er tryggja rekstrargrundvöll 
heimilanna en eins og fram hefur komið eru þau vanfjármögnuð.

Fræðslumál

Stjórn SASS leggur ríka áherslu á að Alþingi hlutist til um að Fræðslunetið -  símenntun á Suðulandi og 
Háskólafélags Suðurlands (HfSu) fái viðbótarfjárveitingu á fjárlögum 2020 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 var 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. 

Áfram eiga stjórnvöld að hafa sem markmið að tryggja jafnræði til náms. SASS gerir þá kröfu að gerð 
verði greining á áhrifum á breytingum á starfsemi lánasjóðs námsmanna á stöðu nemenda sem sækja 
háskólanám fjarri sínu byggðarlagi.

Stjórn SASS leggur hér áherslu á að styðja við áframhaldandi eflingu aðgengis nemenda að fjarnámi. 
Auk þess verði staðinn vörður um starfsemi rannsókna-, fræða-, náttúru og þekkingarsetra en þessar 
stofnanir skipta landshlutann miklu máli.

Mikilvægt er að heimavist verði starfsrækt við Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu). Ungmenni austast í 
landshlutanum eiga þess ekki kost að nýta sér almenningssamgöngur til að sækja nám við Fsu. Til þess 
að ungmenni þessa svæðis njóti jafnréttis til náms er mikilvægt að unnið verði hratt og örugglega við að 
koma upp heimavist við skólann.

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

SASS lýsir áhyggjum af stöðu mála hjá Sýslumanninum á Suðurlandi. Nauðsynlegt er að efla loforð um 
eflingu starfsstöðva í framhaldi af sameiningu embætta 2014. Sértækar aðgerðir hafa þurft til í gegnum 
byggðaáætlun og nú væntanlega í eflingu opinberra starfa til að ná einhverjum árangri. Bent er hér á að 
Fjármálaáætlun 2019-2023 gerir ráð fyrir lækkun framlaga eftir árið 2020.

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 2018, um mögulega aukna aðkomu 
þyrlna að sjúkraflugi. Stjórn SASS tekur undir sjónarmið tveggja fulltrúa 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.

Byggðamál - sóknar- og byggðaáætlun

Hægt er að færa fleiri verkefni undir Sóknaráætlun og gera hana þannig að enn öflugra stjórntæki sem 
tryggir valddreifingu. Mikilvægt er að tryggja Sóknaráætlunum aukið fjármagn. Byggðaáætlun er einnig 
mikilvæg og mikilvægt er að tryggja þeim verkefnum sem þar eru skilgreind fjármagn.

Í Byggðaáætlun er nú unnið að því að samtvinna málaflokka margra ráðuneyta. Með þeim hætti er 
mögulegt að ná fram meiri árangri í byggðamálum.

Í fjárlögum er gert ráð fyrir að framlög til Sóknaráætlana landshluta lækki um tæplega 15 m.kr. eða 2%
frá árinu 2019. Fjárveitingin til málaflokksins hækkar hinsvegar í heild fyrir árið 2020 eða um tæplega 57 
m.kr. frá gildandi fjárlögum. Þetta er í mótsögn við texta frumvarpsins þar sem talað er um að styrkja 
sóknaráætlanir landshluta sem því miður er ekki raunin.

SASS lýsir yfir vonbrigðum með þessa tillögu frumvarpsins og eins með tillögur í fjármálaáætlun 2019- 
2023 þar sem gert er ráð fyrir áframhaldandi lækkun framlaga til Soknaráætlunar. Eins þarf að tryggja 
aðild fleiri ráðuneyta til að styðja við málaflokka s.s. heilbrigðis-, nýsköpunar-, umhverfismála.

Eftirgjöf gjalda af fráveituframkvæmdum  

Stjórn SASS fagnar því að frumvarp um endurgreiðslu virðisaukaskatts af fráveituframkvæmdum
sveitarfélaga hafi verið lagt fram.
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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.

Stjórn SASS hvetur til þess að frumvarpið verði tekið til afgreiðslu og samþykkt.

Orkumál

Jöfnun á raforkuverði í þétt- og dreifbýli. Frá því að skipulagsbreytingar voru gerðar á raforkukerfinu 
árið 2005 hafa fyrirtæki sem annast dreifingu á raforku í þéttbýli og dreifbýli haft tvær mismunandi 
gjaldskrár, aðra fyrir dreifingu raforku í þéttbýli og hina fyrir dreifingu raforku í dreifbýli. Þrátt fyrir 
niðurgreiðslu frá ríkinu, með svonefndu dreifbýlisframlagi, er raforkuverð í dreifbýli enn hærra en 
raforkuverð í þéttbýli. Frá árinu 2015 hefur dreifbýlisframlagið verið fjármagnað með svonefndu 
jöfnunargjaldi, sem er lagt á alla almenna raforkunotkun.

Til að ná fullri jöfnun raforkuverðs fyrir alla landsmenn er áætlað að þurfi viðbótarframlag sem nemur 
um 900 m.kr. á ári. Stjórn SASS telur að nýta megi hluta af arði af rekstri Landsvirkjunar sem framlag til 
niðurgreiðslu raforkuverðs. Bent er á að í gegnum tíðina hefur verið rætt um að þegar skuldir 
Landsvirkjunar hafi verið greiddar niður muni arður af henni nýtast í þágu landsmanna. Það liggur 
beinast við að sá arður verði nýttur á sviði raforkumála og beinlínis í þágu landsbyggðarinnar, þar sem 
allar virkjanir Landsvirkjunar standa. Tímabært er að íbúar hinna dreifðu byggða sitji við sama borð og 
íbúar í þéttbýli hvað varðar raforkuverð og í raun hálfhjákátlegt að þeir sem búa næst uppsprettu 
raforkunnar, nærri virkjununum eða undir raflínum sem flytja orkuna á suðvesturhornið, skuli greiða 
hærra verð fyrir orkuna en þeir sem fjær búa. Á köldum svæðum getur þetta líka flýtti fyrir orkuskiptum, 
þ.e. að fara úr húshitun með jarðefnum í raforku. Svo ekki sé talað um að sveitarfélög í dreifbýli, þm.t. 
Suðurlandi gætu verið enn stærri þátttakandi grænum samgöngum á Íslandi, líkt og gert var með 
rafvæðingu Herjólfs.

Almenningssamgöngur

Samningur sem Samtök sunnlenskra sveitarfélaga gerðu við Vegagerðina um rekstur 
almenningssamgangna fyrir árið 2019 rennur út um komandi áramót en samtökin hafa sinnt 
málaflokknum í 8 ár eða frá 2012. Ráðuneyti samgöngu- og sveitastjórnarmála hefur falið Vegagerðinni 
að taka yfir reksturinn frá og með 1. janúar nk. en svo virðist sem rekstrarfyrirkomulagið verði að mestu 
óbreytt á komandi ári meðan stofnunin vinnur að skipulagningu og gerð útboðsgagna. Nýjar áherslur 
sem fram koma í verkefninu Ferðumst saman, þar sem hugmyndin er að tengja saman rekstur 
almenningssamgangna og tengja þær við flug og ferjur, eru áhugaverðar og verður fróðlegt að fylgjast 
með hvernig til tekst.

Stjórn SASS áréttar mikilvægi þess að heimamenn hafi aðkomu að skipulagi leiðarkerfisins vegna 
þekkingar á þörfum nærsamfélagsins. Stjórn SASS leggur ríka áherslu á að við breytinguna búi 
sunnlenskt samfélaga a.m.k. við sama þjónustustig og verið hefur.

Stjórn SASS tekur undir það sem fram kemur í svari landshlutasamtakanna, við minnisblaði samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneytisins, um að áframhaldandi farsælt samstarf ríki um rekstur 
almenningssamgangna í landinu, notendum þjónustunnar til heilla.
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Í viðræðum landshlutasamtaka sveitarfélaga við Vegagerðina og ráðuneyti samgöngu- og 
sveitarstjórnamála sumarið 2018 um rekstur almenningssamgangna á árinu 2019 voru gefin fyrirheit um 
að landshlutasamtökin myndu fá bætt það tap sem yrði á rekstrinum árið 2018, líkt og gert var árin á 
undan. SASS líkt og önnur landshlutasamtök skora á Alþingi að tryggja Vegagerðinni nauðsynlega 
fjárheimild til að mæta tapi landshlutasamtakanna upp á allt að 150 m.kr. sem varð á rekstrinum á 
meðan landshlutasamtökin önnuðust verkefnið á grundvelli þjónustusamnings við Vegagerðina. Hlutur 
SASS í tapinu var 36 m.kr. og það er óuppgert.

Stjórn SASS tekur undir þau yfirmarkmið sem sett eru fram í fjárlögum um stórsókn í vegamálum, jöfnun 
aðgengi að þjónustu með þátttöku í flugkostnaði og áframhaldandi uppbygging almenningssamgangna. 
SASS lýsir um leið áhyggjum af að uppbygging almenningssamgangna gangi ekki eftir. Fjármagn til 
málaflokksins lækkar vegna aðhaldskröfu og fjármálaáætlun gerir ráð fyrir lækkun framlaga eftir árið 
2020.

Flugsamgöngur þarf að tryggja áfram til Hornafjarðar og Vestmannaeyja með kostnaðarþátttöku 
ríkisins í flugfargjöldum (Skoska leiðin). Þær eru mikilvægar almenningssamgöngur og tryggja m.a. 
aðgengi íbúa að öruggri heilbrigðisþjónustu og sérfræðiþjónustu sem ekki fæst heima fyrir og þarf um 
langan veg að sækja.

Skattlagning á urðun almenns úrgangs

SASS leggst líkt og sambandið eindregið gegn samþykkt lagabreytinga um urðunarskatt. Telja samtökin 
að frumvarpið sé ótímabært, óútfært og án nauðsynlegrar tengingar við stefnumótun í úrgangs- og 
loftslagsmálum. Forsenda þess að til álita komi að leggja á slíkan skatt er að þær tekjur sem með honum 
er aflað verði nýttar til að bæta meðhöndlun úrgangs hér á landi. Engin áform um slíka ráðstöfun 
skattsins koma fram í frumvarpinu. Ekki er heldur gert ráð fyrir neinum aðlögunarfresti gagnvart þessum 
nýja skatti og verður rekstraraðilum urðunarstaða því gert skylt að standa skil á skattinum til ríkissjóðs 
frá næstu áramótum. Þetta er með öllu óásættanlegt.

Nauðsynlegt er að setja fram stefnu um hvernig ber að meðhöndla úrgang sem á endanum stendur eftir 
þegar flokkun er lokið og byggja þarf upp lausnir sem leiða til minni urðunar sorps.

Stjórn SASS mælir eindregið með að fyrir afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins á Alþingi verði bætt úr 
framangreindum vanköntum.

Fyrirsvarsmenn samtakanna óska eftir að koma á fund nefndarinnar.

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 F |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 I Z
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

38

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


