
Góðan dag
Eftirrfarandi er umsögn sveitarstjórnar Bláskógabyggðar vegna 148. máls:

Tillaga um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga - 1905017

Beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um umsögn um tillögu um stefnumótandi áætlun í 
málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019 til 2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019 til 2023, 148. mál.

Umsagnarfrestur er til 5. nóvember nk.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir athugasemd við 4. lið um fjárm ál og skuldaviðmið, þ.e. að 
skuldaviðmið sveitarfélaga fyrir A- og B- hluta reikningsskila sveitarfélaga verði lækkað úr 150% í  
100%. Nokkuð mörg sveitarfélög hafa þurft að fara ístífa  forgangsröðun framkvæmda til að ná 
niður skuldum og lækka skuldaviðmið. Þessi sveitarfélög eru mörg á vaxtarsvæðum þar sem íbúum 
fjölgar hratt og hefur varla verið unnt að byggja upp viðunandi innviði á sama tíma og gæta hefur 
þurft ítrasta aðhalds í  fjármálum. Hjá mörgum þessara sveitarfélaga hefur náðst ágætur árangur 
við lækkun skulda og hagræðingu írekstri, en jafnframt er mikil þörf fyrir uppbyggingu innviða. Í 
mörgum tilvikum mun verða mjög erfitt, eða jafnvel óyfirstíganlegt, að halda stöðugt áfram 
niðurskurði og frestun framkvæmda til að koma skuldaviðmiði niður í  100% á nokkrum árum. Þá 
lítur það fremur undarlega út að jafnframt skuli gert ráð fyrir rýmkun heimilda hvað varðar 
tímabundin frávik frá meginreglunni. Þykir það benda til þess að yfirvöld geri sér grein fyrir að í  
mörgum tilvikum sé markmiðið óraunhæft. Eðlilegra væri að fara hægar ísakirnar og hafa 
almenna reglu sem allir geti unnið eftir.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar fagnar 11. lið um fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni. 
Mikilvægt er að markmiðið sé orðað sem fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni en ekki sem 
"störf án staðsetningar" eins og verið hefur. Svokölluð "störf án staðsetningar" geta allt eins lent 
öll ípóstnúm eri 101 eins og á landsbyggðinni. Afar mikilvægt er að stefnumörkun sé skýr hvað 
þetta varðar og kostir þess að dreifa opinberum störum um landið séu metnir, bæði hvað varðar 
áhrif á atvinnulíf og samfélagið almennt.

Kveðja,
Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri


