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Efni: Umsögn um frumvarp til fjárlaga 2022

Samband sveitarfélaga á Austurlandi, SSA, þakkar fjárlaganefnd Alþingis fyrir tækifærið til þess 
að koma sjónarmiðum sínum á framfæri um fjárlög fyrir árið 2022. Vonast SSA til þess að fá 
tækifæri til að fylgja þeim eftir með því að koma fyrir nefndina, í samræmi við ályktun SSA frá 
haustþingi samtakanna í nóvember sl. sem var svohljóðandi:

Haustþing 55A, haldið í  fjarfundi þann 19. nóvem ber 2021, ítrekar mikilvægi þess að  
Alþingi og ríkisstjórn tryggi sveitarfélögunum aukna hlutdeild í  tekjum hins opinbera, 
stuðli að öflugri innviðauppbyggingu á Austurlandi og einfaldi allt regluverk í 
samskiptum ríkis og sveitarfélaga.
Þá fe lu r haustþingið stjórn 55A að fylgja áfram eftir gagnvart Alþingi og ríkisstjórn 
ályktunum fyrri þinga 55A* um brýn uppbyggingar- og framfaraverkefni.

Hér fara á eftir megináherslur sveitarfélaga á Austurlandi í tengslum við fjárlög næsta árs en 
allnokkrar þeirra hafa áður komið á borð fjárlaganefndar án þess að úrlausn hafi fengist.

Sveitarfélögin
• SSA hvetur stjórnvöld til að skapa sveitarfélögum svigrúm til að rækja hlutverk sitt til 

að takast á við þær miklu áskoranir sem orðið hafa vegna heimsfaraldursins. Ljóst er 
af stefnu stjórnvalda að sveitarfélögin gegna og munu gegna veigamiklu hlutverki í 
stefnunni um að vaxa út úr faraldrinum. Til að svo sé er mikilvægt að stutt sé við 
innviðauppbyggingu á Austurlandi svo tækifæri í eflingu atvinnulífsins á svæðinu 
nýtist sem skyldi til viðspyrnu fyrir landið í heild.

Samgöngumál
• SSA vill hvetja stjórnvöld til að halda áfram að fjárfesta í samgöngum og innviðum. Þó 

síðasta innspýting hafi verið viðbragð við heimsfaraldrinum, var í mörgum tilfellum 
um löngu tímabær verkefni að ræða og því miður er enn af nógu að taka. Austurland 
er þýðingarmikill landshluti í gjaldeyrisöflun þjóðarinnar og því skynsamlegt að styrkja 
innviði sem geta leitt til nýrra tækifæra og aukinna útflutningstekna þjóðarbúinu til 
heilla. Það borgar sig að fjárfesta í Austurlandi!

• SSA fagnar því að mikilvæg verkefni í landshlutanum eru tilgreind undir markmiði um 
greiðar sam göngur þ.e. Fjarðarheiðargöng og Axarvegur. Á vettvangi SSA hefur 
undanfarin ár verið unnið að framgangi þessara framkvæmda og eru þær hluti af 
framtíðarsýn Austurlands um samtengingu byggða. Það er þó erfitt að bíða, jafnvel í 
áratugi, eftir að sú framtíðarsýn verði að veruleika, sérstaklega í ljósi þess að á
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svæðinu eru sóknarfæri sem myndu nýtast mun betur ef framkvæmdum yrði hraðað 
eins og kostur er.

• Þá vill SSA taka fram að fjöldi verkefna eru í landshlutanum sem ekki eru í 
samgönguáætlun. Mikilvægt er að halda áfram með fjárfestingarátak í innviðum í 
fjórðungnum og koma inn nýjum verkefnum sem snúa m.a. að einbreiðum brúm, 
lagningu bundins slitlags og lagfæringum á hættulegum vegköflum.

• SSA ítrekar mikilvægi þess að tækifæri sem felast í eflingu Egilsstaðarflugvallar séu 
nýtt, bæði sem 1. varaflugvallar, farþegaflugvallar í bæði innanlandsflugi- og 
millilandaflugi og ekki síst þróun hans m.t.t. tækifæra til aukins vöruútflutnings frá 
landshlutanum. Mikilvægt skref var stigið sumarið 2021 með lagningu yfirlags á 
flugbrautina en þar stefndi í óefni vegna ástands hennar. Það er mikilvægt að 
stjórnvöld slái tóninn um uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar á árinu 2022 og að þess sjái 
stað í fjárlögum. Kallað hefur verið eftir uppbyggingu vallarins -  ekki bara af 
heimamönnum sem sjá hvernig þessi innviðauppbygging getur stutt við þróun 
atvinnulífs- og samfélags á Austurlandi, heldur einnig frá flugfélögum sem hafa 
ítrekað kallað eftir frekari þróun aðstöðu á jörðu niðri í öryggisskyni með áherslu á 
Egilsstaðaflugvöll sem fyrsta varaflugvöll. Nauðsynlegt er að setja fram 
uppbyggingaráætlun fyrir völlinn og að framkvæmdum verði fundinn staður í 
fjárlögum.

• SSA fagnar Loftbrúnni og væntir þess að verkefnið verði þróað áfram enda er flugið 
helsta sam göngutenging Austfirðinga við höfuðborgina.

• SSA ítrekar mikilvægi þess að ekki verði slegið slöku við í innleiðingu á stefnu ríkisins í 
almenningssamgöngum -  Ferðumst saman. Nauðsynlegt er að þjónusta við íbúa um 
land allt sé höfð að leiðarljósi við þróun og innleiðingu stefnunnar.

Heilbrigðismál
• SSA ítrekar mikilvægi þess að fjárveiting til reksturs hjúkrunarheimila á Austurlandi sé 

rétt og sanngjörn, hvort sem þau eru rekin af sveitarfélögum eins og 
Vopnafjarðarhreppi eða ríkisstofnunum eins og HSA. Lengi hefur verið ljóst að 
daggjöld standa ekki undir þeirri þjónustu sem veita þarf og mikilvægt að úr því sé 
bætt.

• SSA hvetur stjórnvöld einnig til að auka við fjármagn til HSA svo bæta megi þjónustu í 
fámennum byggðalögum, bæta tækjakost víðsvegar í heilbrigðisþjónustunni í 
landshlutanum auk þess að styðja við þróun á ýmsum sviðum á vettvangi HSA. Má þar 
nefna bæði nýtingu og þróun fjarheilbrigðisþjónustu sem og innleiðingu á 
hugmyndafræði um jákvæða heilsu í samstarfi við samfélögin á Austurlandi. Til lengri 
tíma er uppbygging á þessum sviðum nú líkleg til að draga úr útgjaldaþörf 
annarsstaðar í kerfinu til framtíðar.

Meðfylgjandi er ályktun SSA er tengist heilbrigðismálum.

55A skorar á yfirvöld velferðar- og fjárm ála, Alþingi og ríkisstjórn Íslands að efla þá 
heilbrigðisþjónustu sem nú er veitt í  landshlutanum og að bætt verði úr þar sem  
þjónusta er ekki viðunandi. Í því sam hengi er einkar m ikilvægt að leggja áherslu á 
eftirfarandi þætti:

o Umdæmissjúkrahús Austurlands verði eflt og geti sinnt bráða-, sérfræði- og 
fæðingarþjónustu allan ársins hring.
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Heilsugæsla í nærumhverfi verði tryggð enda er hún einn mikilvægasti 
grunnþáttur íþjónustu við íbúa, ekki síst á jaðarsvæðum , þar sem sam göngur 
eru erfiðar.

Lögð verði sérstök áhersla á eflingu frum greininga í bráðatilvikum með  
kaupum á nauðsynlegum greiningartækjum á heilsugæslum staðsettum í 
nánd við sjúkraflugvelli.

Efla þarf verulega þjónustu sem veitt er í heimahúsum m eð aukinni þátttöku  
félagsþjónustunnar sem og heim ahjúkrunar auk dagþjónustu. Leita þarf 
sérstakra leiða til að mæta þörfum einstaklinga og stuðla að því að þeir geti 
búið á heimaslóðum sem lengst.

A far brýnt er að fjárm agn til reksturs hjúkrunarrýma taki m ið af 
raunverulegum kostnaði við hann.. Rekstur margra hjúkrunarrýma er erfiður 
og fram tíð  þeirra því í  uppnámi. Þá er jafnfram t mikilvægt að tryggja 
fjárm agn til byggingar nýrra hjúkrunarrýma þar sem þeirra er þ ö rf og 
breytinga á eldri hjúkrunarrýmum til gildandi viðmiða.

Tryggja verður fjárm agn ísjúkraflutninga á Austurlandi og taka tillit til 
landfræðilegra aðstæðna í landshlutanum.

Þá ítrekar þingið fyrri kröfur um að hluti þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar 
verði staðsettur á Egilsstaðaflugvelli, til að tryggja öryggi íbúa landshlutans.

o

o

o

o

o

o

Sóknaráætlun
• SSA hvetur eindregið til þess að fram lög til sóknaráætlana verði aukin til þess að 

styðja við atvinnuþróun, nýsköpun og menningarstarf á landsbyggðinni. Austurland 
hefur lagt mikið upp úr faglegu umhverfi sóknaráætlana og regluverks um 
Uppbyggingasjóð. Þá hafa mörg þýðingarmikil verkefni verið unnin undir formerkjum 
sóknaráætlunar eins og gerð Svæðisskipulags fyrir Austurlands sem stefnt er að 
auglýsa árið 2022. Svæðisskipulagið verður gríðarlega mikilvægt verkfæri fyrir þróun 
landshlutans og undirstaða annarrar stefnumörkunar og aðgerðaráætlana í 
landshlutanum. Sóknaráætlun Austurlands er heppilegur farvegur fyrir fleiri verkefni 
sem ríkið gæti nýtt enn frekar. Í þessu sambandi er vert að vekja athygli á því að í 
fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að auka fjármagn i ýmsa sjóði sem starfa á 
landsvísu, en reynslan hefur sýnt að hlutfallslega renna mun færri styrkir úr þessum 
sjóðum til landsbyggðarinnar en höfuðborgarsvæðisins og því mikilvægt að rétta hlut 
landsbyggðarinnar t.d. í gegnum sóknaráætlunina. Þá er mikilvægt að fleiri ráðuneyti 
komi að sóknaráætluninni með sín áhersluatriði og veiti fjármagn í verkefni víða um 
land. Með því móti fá sóknaráætlanirnar aukinn slagkraft heima í héraði og sá 
slagkraftur nýtist svo aftur til að ná fram áherslum á landsvísu.

Umhverfismál
• SSA ítrekar nauðsyn þess að flutningskerfi raforku sé styrkt. Nú er uppi staða sem 

ítrekað hefur verið varað við, þar sem óstöðugleiki og skortur á flutningsgetu orku 
háir atvinnuuppbyggingu og starfsemi fyrirtækja sem reiða sig á raforku á Austurlandi. 
Fyrirtæki neyðast til að reiða sig á olíu í stærstu loðnuvertíð undanfarinna tuttugu ára. 
Þótt kerfisáætlun sé ekki hluti fjárlagagerðar með beinum hætti, hafa afleiðingarnar 
af skorti á fjárfestingum í kerfisáætlun víðtæk áhrif á efnahag landsins, svo ekki sé 
talað um mótvægisaðgerðir sem þarf væntanlega að ráðast í út frá markmiðum í 
lofslagsmálum.
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• SSA mótmælir lækkun styrkja til fráveituframkvæmda. Ljóst er að um stór verkefni er 
að ræða víða um land og nauðsynlegt að fjárlagaliðurinn standi undir þeim verkefnum 
sem sótt er um.

• Í tengslum við umræðu um sóknaráætlanir, þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir auknum 
fjárheimildum til grænna fjárfestinga, svo sem til loftslagsmála, innleiðingar 
hringrásarhagkerfis og fleiri málefna sem gætu nýst í þágu landshlutanna. Vill SSA 
ítreka að Sóknaráætlanir landshluta eru góður farvegur fyrir slíkar fjárveitingar og 
mikilvægt að heimamenn komi að innleiðingu stefnumörkunar á þessu sviði svo 
árangur náist um allt land.

Menntun og rannsóknir
• Brýnt er að veita fjármagni í fjárlögum 2022 til uppbyggingar kennslu á háskólastigi á 

Austurlandi á sviði verk- og tæknifræði. Háskólinn á Akureyri fer fyrir skipulagi 
frumgreinadeildar og hófu nemendur skólagöngu á Austurlandi haustið 2021. Mikil 
ánægja með þetta aukna aðgengi að námi á svæðinu og stefnt er að því að nýr hópur 
verði tekinn inn á árinu 2022. Þá er í samræmi við áætlanir stefnt á að hefja 
grunnnám á sviði verk- og tæknifræði haustið 2022. Mikilvægt er að þessi verkefni séu 
inn í fjárveitingum ársins 2022 til HA og HR. Samfélagið á Austurlandi hefur 
fjármagnað undirbúning þessara verkefna undanfarin ár, nú eru öflugir skólar komnir 
að rekstri þessara verkefna og mikilvægt að stjórnvöld sýni stuðning sinn við skólana í 
þessum verkefnum á fjárlögum 2022. Aðgengi að þessari tegund háskólanáms í 
landshluta eins og Austurlandi er hluti af uppbyggingu mannauðs á grunni þeirra 
styrkleika sem svæðið býr yfir.

• Á Austurlandi er einnig unnið að framgangi þekkingar- og vísindasamstarfs við 
University of the Highlands and Islands og hafa fyrstu skref verkefnisins verið tekin á 
Seyðisfirði í kjölfar skriðufallanna 18. desember 2020. Mikilvægt er að þetta verkefni 
fá stuðning svo efla megi þekkingarsamfélagið á Seyðisfirði.

• Áhyggjuefni er að enn einu sinni fellur niður viðbótarfjármagn til Austurbrúar en 
stofnunin þjónustar nemendur í fjarnámi á háskólastigi um allt Austurland og sinnir 
símenntun í landshlutanum. Stofnunin á 10 ára afmæli á næsta ári, en fjárveitingin í 
fjárlögum 2022 er nálægt því að vera sú sama í krónum talið og hún var 2010. Það 
segir sig sjálft að ekki er vænlegt að hvetja landshluta til umfangsmikilla breytinga á 
stofnanauppsetningu þegar þetta er raunin í fjárlögum ár eftir ár. Austurbrú hefur 
sýnt mikið frumkvæði í rannsóknum og greiningum í tengslum við samfélagið á 
Austurlandi og nauðsynlegt að fjármögnun þekkingarseturshluta Austurbrúar taki mið 
af því. Mikilvægt er að byggð sé upp þekking á raungögnum um samfélagið sem leiði 
til markvissari aðgerða og ákvarðana. SSA hvetur til þess fjárveiting til Austurbrúar sé 
leiðrétt á sama hátt og undanfarin ár

• Efla þarf sérstaklega fjárveitingar til íslenskukennslu nýbúa en ljóst er að fjárveiting í 
þennan málaflokk hefur staðið í stað til fjölda ára. Samfélagið á Austurlandi er 
fjölbreytt og er mikilvægt að geta boðið upp á íslenskukennslu um allan fjórðunginn í 
takt við þarfir nemenda.

• Framhaldsskólar landshlutans hafa staðið sig gríðarlega vel á erfiðum Covid-19 tímum. 
Mikilvægt er að fjármögnun þeirra geri skólunum kleift að standa undir þeim kröfum 
sem gerðar eru til fámennra skóla í dreifðum byggðum. Skólarnir hafa sýnt frumkvæði 
á sviði fjarnáms og mikilvægt er að fjárveiting vegna fjarnáms-nemenda sem eru 
skráðir í dagskóla annarsstaðar sé ekki skert. Þessir skólar sinna mikilvægu hlutverki 
við að auka aðgengi að námi um allt land. Þá er mikilvægt að auka svigrúm til að taka 
á móti fleiri nemum í iðn- og verknám á Austurlandi. Mikil eftirspurn er á svæðinu
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eftir fólki með þessa menntun og því sérstakt að eina uppbyggingin á nýrri aðstöðu sé 
á höfuðborgarsvæðinu. Framhaldsskólarnir á Austurlandi hafa sýnt frumkvæði í að 
skapa sér sérstöðu og mikilvægt að fjármagn sé til áframhaldandi þróunar til að 
styrkja samkeppnisstöðu þeirra gagnvart skólum á höfuðborgarsvæðinu. Skólarnir eru 
mikilvægir hlekkir í byggðaþróun landshlutans.

• Mikilvægt er að gæta að starfi Hallormsstaðaskóla og þeirri nýsköpun og þróun sem
þar hefur átt sér stað á sviði menntunar byggðri á sjálfbærni. Mikilvægt er að
skólanum sé skapað svigrúm til að móta og þróa sitt námsframboð.

• LungA-skólinn er frumkvöðull í lýðskólamenntun á Íslandi og mikilvægt að gæta að 
starfi og þróun þessarar nýsköpunar í fræðsluúrræðum. LungA- skólinn er í erfiðri 
stöðu m.t.t. aðstöðumála í kjölfar skriðufallanna á Seyðisfirði og mikilvægt að skólinn 
fái stuðning til að leysa þann vanda.

Menningarstofnanir
• Mikilvægt er að auka fjárveitingu til menningarmiðstöðva á Austurlandi og styrkja 

þannig rekstrargrundvöll þeirra. M enningarmiðstöðvarnar þjóna mikilvægu hlutverki í 
þróun og viðhaldi menningarstarfsemi á Austurlandi og mikilvægt að sú vinna og sá 
árangur sem náðst hefur á undanförnum árum fari ekki forgörðum. 
M enningarmiðstöðvarnar eru lykilstofnanir í austfirsku menningarlífi, ekki síst til að 
jafna aðgengi landsmanna að menningu.

• Þá er mikilvægt að auka fjármagn til safna og annarra rannsókna- og
menningarstofnanna í landshlutanum og styrkja rannsóknar- og þekkingargreinar í 
landshlutanum.

Atvinnuþróunar- og nýsköpunarmál
• Í framhaldi af niðurlagningu Nýsköpunarmiðstöðvar á árinu 2021 var þess vænst að 

landshlutarnir yrðu efldir til að leiða og þróa nýsköpunarumhverfi sinna svæða. Bið 
hefur verið á svörum um með hvaða hætti á að styðja við þá þjónustu í 
landshlutunum. SSA ítrekar mikilvægi þess að verkefnunum fylgi fjármunir svo 
samfélögin um allt land eigi jafnan möguleika á viðspyrnu sem nýsköpun er, í þessu 
óvissuástandi, ekki bara suðvesturhornið. Í þessu samhengi vill SSA benda á að 
fjármagn í samningum við landshlutasamtök um atvinnuþróun hefur dregist saman 
undanfarin ár og því ljóst að ekki er hægt að sinna þessu starfi af sama krafti. SSA 
hvetur til þess að fjármagn verði aukið í atvinnuráðgjöf um allt land.

• Eyrnamerktir fjármunir í þróunar-, styrkja- og stuðningsumhverfið (Rannsóknarsjóður, 
Innviðasjóður, Tækniþróunarsjóður o.s.frv.) skila sér í litlum mæli á Austurland. 
Mikilvægt er að horfa til sóknaráætlana og uppbyggingarsjóða landshlutanna þegar 
verið er að efla sjóðakerfið, með því móti er hægt að tryggja að fjármunir fari í vinnu 
um allt land til að efla frumkvöðla og þróa og þroska nýsköpun á forsendum 
svæðanna sjálfa.

• Áfangastaðastofum hafa verið skipulagðar í öllum landshlutum. Hlutverk 
áfangastaðastofa er annað og meira en markaðs- og kynningarmál en auka þarf 
fjármuni til þeirra svo þær verði hreyfiafl á svæðisvísu varðandi þróun og uppbyggingu 
ferðaþjónustu eftir Covid-19.

Markaðs- og kynningarmál
• Mikilvægt er að fjármunir sem eyrnamerktir eru í markaðs- og kynningarmál á 

landsvísu fari í verkefni sem stuðla að raunverulegri dreifingu ferðamanna um land 
allt. Austurland getur tekið við fjölda gesta og ljóst að þegar ferðaþjónustan fer aftur á 
stað þurfa að koma til breytingar á uppbyggingu hennar frá því sem verið hefur.
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Dreifing ferðamanna, stýring og innviðaþróun þarf að vera leiðarljós og með því að 
auka hlut Austurlands frekar en verið hefur í því markaðsstarfi sem fjármagnað er 
með opinberu fé er líklegra að það markmið náist.

• Mikilvægt er að standa vörð um flugþróunarsjóð í fjárlögum til næstu ára. Reynsla í 
öðrum löndum sýnir að það verkefni að opna nýjar gáttir fyrir ferðamenn inn í landið 
er langhlaup sem þarf verkfæri á borð við flugþróunarsjóð. Einnig þarf að huga að 
samkeppnishæfni flugvallanna á Akureyri og Egilsstöðum þegar kemur að 
nauðsynlegri þjónustu á jörðu niðri s.s. kaupum á eldsneyti og umsýsluþjónustu. Þá 
viljum við benda á að sú stefnumörkun að opna nýjar gáttir tengist fleiri málaflokkum, 
s.s. markaðssetningu, uppbyggingu áfangastaða, nýsköpun- og þróun o.s.frv. 
Sveitarfélögin á Austurlandi hafa staðið að markaðssetningu Egilsstaðaflugvallar og 
uppbyggingu áfangastaðarins Austurlands með töluverðum fjármunum undanfarin ár 
og áframhaldandi stuðningur ríkisins er nauðsynlegur í þeim verkefnum sem 
framundan eru.

Skógrækt
• Ánægjulegt er að sjá fjárveitingar til skógræktar aukast í fjárlögum. Frekari 

uppbygging á sviði skógræktar er tækifæri þar sem hægt er að tvinna saman 
atvinnuuppbyggingu og loftslagsmál. Mikið er til af landi sem þegar er búið að 
skipuleggja til skógræktar og því ekki eftir neinu að bíða með að auka skógrækt sem 
lið í mótvægisaðgerðum m.t.t. lofslagsmála.

Náttúrustofa Austurlands
• Náttúrustofa Austurlands er mikil þekkingarstofnun í austfirsku samfélagi og gegnir 

viðtæku hlutverki. Hjá Náttúrustofu Austurlands (NA) er unnið að rannsóknum á 
náttúrufari og m.a. má benda á að stofan annast rannsóknir á hreindýrum, sem 
einungis er að finna á Austurlandi og er dýrmætur þáttur í lífríki landsins. Framlag til 
Náttúrustofa á landsvísu í fjárlögum 2022 lækkar töluvert á milli ára. SSA leggur á það 
áherslu að ekki sé skert fjárveiting til rannsókna á náttúrufari á Austurlandi.

Vatnajökulsþjóðgarður
• Verulegur tekjubrestur hefur orðið hjá Vatnajökulsþjóðgarði. Er svo komið að 

fjárveitingar eru langt frá því að standa undir þeim verkefnum sem eru á höndum 
þjóðgarðsins og dregst fjárveitingin saman um 19% miðað við það sem ríkisreikningur 
2020 sagði til um. Á austursvæði þjóðgarðsins vantar nú þegar töluvert uppá 
grunnmönnun svo hægt sé að sinna opnun gestastofu, eftirliti og vöktun landvarða 
sem og nauðsynlegri upplýsingagjöf, og fyrirséð að fyrirhugaður niðurskurður muni 
draga enn frekar úr grundvallarþjónustu á svæðinu.

• Þjóðgarðurinn þarf að vera tilbúinn að taka á móti þeim fjölda sem mun sækja Ísland 
heim þegar Covid-19 lýkur. Því er einstakt tækifæri núna til að fara í 
innviðauppbyggingu sem kemur til góða og stuðlar að verndun okkar dýrmætustu 
náttúruperla þegar ferðamenn fara að streyma til landsins.

Fiskeldissjóður
• SSA ítrekar mikilvægi þess að tekjur sem áætlaðar eru undir merkjum fiskeldissjóðs 

skili sér tafarlaust til þeirra sveitarfélaga á Vestfjörðum og Austfjörðum þar sem 
fiskeldi er stundað. Mikil innviðauppbygging á sér stað á vettvangi sveitarfélaganna 
vegna umsvifa tengdri þessari atvinnugrein og því sérstakt að um 2/3 af þeim tekjum 
sem innheimtar eru af ríkinu af framleiðslu laxfiska í sjókvíum verði eftir hjá ríkinu skv.
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frumvarpi til fjárlaga, en skili sér ekki til sveitarfélaganna í gegnum úthlutun 
fiskeldissjóðs fyrir árið 2022.

Ofanfljóðasjóður
• Samfélög á Austurlandi eru reglulega minnt á náttúruöflin með óvægnum hætti. 

Samfélögin eiga mikið undir því að skipulega og hratt sé unnið að ofanflóðavörnum í 
landshlutanum og að ávallt sé unnið með nýjustu þekkingu í vöktun og mælingum. 
Ánægjulegt er að sjá markmið í fjárlögum um framkvæmdir á Seyðisfirði og Eskifirði á 
árinu 2022 en hafa verður í huga að enn bíður töluvert af framkvæmdum tengdum 
ofanflóðavörnum í landshlutanum. Þá er mikilvægt að endurskoða áhættumat að 
loknum framkvæmdum á byggð neðan slíkra varna.

• SSA ítrekar það enn og aftur að sá tekjustofn sem settur var á fót til uppbyggingar 
varnamannvirkja stoppi sem minnst og styst hjá ríkinu en fari strax í uppbyggingu 
þeirra mannvirkjanna. Mikilvægt er að haldið verði áfram með þær framkvæmdir og 
áfanga sem þegar eru á áætlun Ofanflóðasjóðs og sveitarfélaga, svo og undirbúningi 
frekari framkvæmda.

Almanna- og réttaröryggi
• Bæta verður rekstrargrundvöll sýslumannsembættisins á Austurlandi enda hefur 

embættið ítrekað undanfarin ár vakið athygli á að fjárveitingar séu langt frá því að 
standa undir þeirri þjónustu sem embættinu er ætlað að veita. Ríkisendurskoðun 
benti í mars 2019 á að ekki hafi verið nægjanlega vel staðið að fjárhagslegum 
undirbúningi breytinganna sem tóku gildi 1. janúar 2015 þegar sýslumannsembættum 
var fækkað úr 24 í 9. Mikilvægt er að úr þessu verði bætt í fjárveitingum ársins 2022 
en fjárveiting til sýslumannsins á Austurlandi er um 65 milljónum kr. lægri samanborið 
við þann landshluta sem næst kemur. Ekki verður séð á hvaða forsendum þessi 
gríðarlegi munur er á fjárveitingu embættisins á Austurlandi samanborið við aðra 
landshluta.

• Lögregluumdæmið á Austurlandi telur um 16% af heildarstærð landsins. Undanfarið 
ár hefur verið sérstaklega erfitt m.t.t. fjarlægðar frá höfuðborgarsvæðinu og reglulega 
hafa komið upp atvik þar sem aðstoð berst ekki tímanlega til lögreglunnar á 
Austurlandi. Því er brýnt að lögreglan á Austurlandi sé mönnuð menntuðu og vel 
þjálfuðu fólki svo hún sé í stakk búin til að bregðast við ein og óstudd hvort sem það 
er vegna náttúruvár, í landamæraeftirliti eða við erfiðum löggæsluverkefnum. Þá er 
ástæða til að benda sérstaklega á aðstöðuleysi lögreglunnar á Seyðisfirði en þar eru 
Schengen landamæri og einsýnt að erfitt verður að komast í gegnum næstu úttekt á 
þeim ef ekki verður breyting á fjárveitingum til embættisins.

Lokaorð
Fulltrúar Sambands sveitarfélaga á Austurlandi vænta þess að fá tækifæri til að hitta
fjárlaganefnd og gera þar nánari grein fyrir áherslum í þessari umsögn.

Virðingarfyllst,
Samband sveitarfélaga á Austurlandi
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