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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um fjárlög, 1. mál.

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, SSNE, þakkar fyrir tækifæri til að veita 
umsögn um fjárlagafrumvarp 2022, 1. mál.

Stjórn SSNE telur það verulegt áhyggjuefni fyrir landshlutann að það vanti um 220-240 m.kr til rekstur 
Sjúkrahússins á Akureyri, Sak, og að áætlað framlag dugi ekki til að mæta uppsöfnuðum rekstrarvanda 
síðustu ára. Stjórn leggur einnig áherslu á að mikilvægt er að vinna markvisst að áframhaldandi 
undirbúningi vegna legudeildar Sjúkrahússins á Akureyri og að áætlun um byggingu deildarinnar standist 
áætlun og verði tekin í notkun ekki síðar en árið 2027.

Það er einnig áhyggjuefni að svo virðist sem Heilbrigðisstofnun Norðurlands, HSN, vanti vel á annað 
hundrað milljónir króna í rekstur næsta árs miðað við áætlað framlag stofnunarinnar. Stofnunin gegnir 
mikilvægu hlutverki á starfssvæðinu og er væri óboðlegt að skilja stofnuna eftir í slíkum rekstrarvanda.

Stjórn SSNE telur það áhyggjuefni að Verkmenntaskólinn á Akureyri, VMA, anni ekki eftirspurn eftir 
verknámi vegna plássleysis. Við skorum á ríkisvaldið og skólann að leita lausna á þeim vanda til hagsbóta 
fyrir íbúa og atvinnulíf á Norðurlandi.

Skortur á gagnsæi og fyrirsjáanleika í fjárveitingum er áhyggjuefni fyrir rekstur Háskólans á Akureyri, HA. 
Mikilvægt er að ráðuneyti háskóla taki föstum tökum á reiknilíkani á útdeilingu fjármagns til háskóla og 
að skólarnir fái greitt fyrir þau nemendaígildi sem þau bjóða upp á.

Stjórn SSNE fagnar því að í fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir fjármagni til að stækka flugstöð og flughlað 
á Akureyri. Það er grundvallaratriði fyrir flugsamgöngur í landshlutanum og mun verða mikil lyftistöng 
fyrir ferðaþjónustu og aðrar atvinnugreinar um allt Norðurland um leið og uppbygging þessara innviða 
eflir þjónustu við íbúa alls landsins. Samhliða er mikilvægt að tryggja fjármuni í flugþróunarsjóð, 
uppbyggingu innviða í ferðaþjónustu víða um land, sem og sérstaka markaðssetningu á 
millilandaflugvöllum og áfangastöðum á landsbyggðunum.

Stjórn SSNE skorar jafnframt á ríkisvaldið að bæta til muna vetrarþjónustu á vinsælum 
ferðamannastöðum á svæðinu, þá sérstaklega á nýopnuðum Demantshring. Það er óheppilegt að leggja 
mikla fjármuni í veglega uppbyggingu á vegi sem nýtast á í ferðaþjónustu, jafnt að sumri sem vetri, en 
sleppa því að setja fjármagn í að moka þann sama góða veg.



Þá vill SSNE einnig minna á vegasamgöngur á Tröllaskaga þar sem lokast oft yfir vetrartímann vegna sjóa 
og hættulegt ástand getur skapast á öllum árstímum vegna grjóthruns. Stóran hluta ársins skapast 
óvissustig í Múlanum vegna snjóflóðahættu og brýn þörf á úrbótum einnig Siglufjarðarmegin, þar sem 
sig veldur bæði atvinnulífi og íbúum á svæðinu áhyggjum. Um leið skal minnt á mikilvæga tengivegi í 
landshlutanum sem þarfnast uppbyggingar.

Mikilvægt er að halda áfram uppbyggingu vegasamgangna í landshlutanum og hvetur SSNE til þess að 
auknu fjármagni verði veitt til þeirra brýnu verkefna. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að fækka 
einbreiðum brúm og er brú yfir Skjálfandafljót hjá Fosshóli við Goðafoss þar á dagskrá. Því ber að fagna. 
En rétt er að vekja athygli á mikilvægi þess að ráðast sem fyrst í gerð nýrrar brúar yfir Jökulsá á Fjöllum 
en núverandi brú er orðinn alvarlegur vegatálmi fyrir þungaflutninga og oft á tíðum neyðast 
flutningabílar til að fara um langan veg vegna þess að ekki er hægt að fara yfir brúnna.

Hryggjarstykkið í öflugri byggðaþróun, atvinnuþróun og nýsköpun eru sóknaráætlanir landshluta. 
Landshlutasamtökin hafa sannarlega risið undir þeirri ábyrgð að verja því fjármagni sem veitt er í þann 
farveg til mikilvægra verkefna til stuðnings atvinnu- og byggðaþróun og nýsköpun með hagkvæmum og 
skilvirkum hætti. Það sannaðist sérstaklega á árinu 2020 þegar um 200 m. kr. viðbótarfjármagni var veitt 
inn í áætlanirnar til að draga úr neikvæðum áhrifum Covid 19. Aftur var viðbótarfjármagni veitt í þann 
farveg á yfirstandandi ári en helmingi minna. Nú er hafin uppbygging og öflugur viðsnúningur og 
mikilvægt er að viðbótarfjármagni verði veitt inn í áætlanirnar á næsta ári til að landshlutasamtökin geti 
stutt myndarlega við þá uppbyggingu enda mun áhrifa faraldursins gæta um lengri tíma. Stjórn SSNE 
fagnar því að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar komi fram að vinna eigi að eflingu sóknaráætlana 
landshlutanna og gerir ráð fyrir því að sú áhersla komi fram í fjárlagafrumvarpinu.

Eitt af meginverkefnum landshlutasamtaka er atvinnu- og byggðaþróun sem byggir á samningi við 
Byggðastofnun þar um. Undanfarið hefur umfang verkefna landshlutasamtaka á þeim vettvangi aukist 
umtalsvert sem felst m.a. í aukinni ásókn í ráðgjöf og stuðning vegna umsókna um styrki í 
samkeppnissjóði, en þeim hefur fjölgað undanfarið, sérstaklega eftir að Nýsköpunarmiðstöð var lögð 
niður. Er óhætt að segja að þungi verkefna Nýsköpunarmiðstöðvar hafi að einhverju leiti færst yfir til 
landshlutasamtaka án þess að fjármagn fylgdi. Einnig hefur launakostnaður aukist í samræmi við 
launaþróun í landinu. Allt leiðir þetta til þess að kostnaður eykst um leið og tekjur í formi fjárframlags 
ríkis dragast saman. SSNE telur það afar brýnt að auknu fjármagni verði veitt til samninga um 
atvinnuþróun til að landshlutasamtökin hafi bolmagn til að takast á við vaxandi verkefni og vera sá 
burðarás atvinnuþróunar sem þeim er ætlað að vera.

Stjórn SSNE áskilur sér rétt til að veita umsögn um málið á seinni stigum og lýsir sig jafnframt tilbúna til 
samtals við fjárlaganefnd vegna málsins.
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