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Efni: Frumvarp til fjárlaga 2023, 1. mál á 153. löggjafarþingi, umsögn SSA.

Samband sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) þakkar fyrir tækifærið til þess að veita umsögn um 
ofangreint lagafrumvarp.

Í upphafi vill SSA benda fjárlaganefnd á ályktun haustþings SSA 2022, sjá hér. SSA beinir því til 
hagaðila að taka höndum saman um áframhaldandi uppbyggingu Austurlands, hvort sem það 
er á sviði innviða, atvinnu, menningar eða upplifunar. Þannig verður áfram gott að búa á og 
heimsækja Austurland og það eflist enn frekar sem sterk grunnstoð í hagkerfi Íslands.

Hér fara á eftir ábendingar í tengslum við fjárveitingar er tengjast brýnni uppbyggingu innviða, 
þróun starfsemi og þjónustu við samfélagið á Austurlandi á árinu 2023. Allnokkrar þeirra hafa 
áður komið á borð fjárlaganefndar án þess að varanleg úrlausn hafi fengist.

Sveitarfélögin
• SSA vill í upphafi brýna stjórnvöld að skapa sveitarfélögum svigrúm til að rækja hlutverk 

sitt með því að styrkja tekjustofna þeirra. Ljóst er af stefnu stjórnvalda að sveitarfélögin 
gegna veigamiklu hlutverki um áframhaldandi lífskjarasókn þar sem staðinn er vörður 
um heimilin á sama tíma og byggt er undir verðmætasköpun. Útgjöld sveitarfélaga 
halda hins vegar áfram að vaxa, sem og kröfur sem gerðar eru til þeirra í fjölmörgum 
málaflokkum. Sveitarfélögin verða að njóta hlutdeildar af nýtingu náttúruauðlinda, 
veiðigjöldum, gjöldum af fiskeldi, og skatttekjum af orkuframleiðslu, svo eitthvað sé 
nefnt, eigi þau að geta sinnt hlutverki sínu.

Samgöngumál
• SSA hvetur stjórnvöld til að halda áfram fjárfestingum í samgöngum og innviðum. Þó 

síðasta innspýting hafi verið viðbragð við heimsfaraldrinum, var í mörgum tilfellum um 
löngu tímabær verkefni að ræða og enn er af nógu að taka. Austurland gegnir 
þýðingarmiklu hlutverki 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 séu tilgreind undir markmiði um 
greiðar samgöngur, 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 sem fram kemur í Svæðisskipulagi 
Austurlands. Biðin eftir að sú framtíðarsýn verði að veruleika tekur á, sérstaklega í ljósi 
þess að sóknarfæri svæðisins myndu nýtast mun betur ef framkvæmdum yrði hraðað 
eins og kostur er.
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• Fjöldi verkefna í landshlutanum eru ekki á samgönguáætlun. Mikilvægt er að nýta 
tímann nú til undirbúnings og hönnunar verka svo finna megi þeim stað í 
samgönguáætlun. Þessi verkefni snúa m.a. að einbreiðum brúm, lagningu bundins 
slitlags, lagfæringum á hættulegum vegköflum s.s. í sunnanverðum Fáskrúðsfirði og 
víðar ásamt úrbótum á mikilvægum vegköflum, sem eru brýn öryggismál og styðja við 
þróun ferðaþjónustu á Austurlandi.

• SSA minnir á að víða er nauðsynlegt að uppfæra þjónustustig m.t.t. vetrarþjónustu í 
landshlutanum. Austurland er dreifkjarna samfélag þar sem íbúar fara á milli staða til 
vinnu og sækja þjónustu, oft um langan veg og yfir fjallvegi. Vetrarþjónusta er 
nauðsynleg öllu atvinnulífinu á svæðinu og er ein af grunnforsendum þróunar 
ferðaþjónustu yfir í heilsársstarfsemi.

• SSA ítrekar mikilvægi þess að hafin sé hönnun og skipulagning á uppbyggingu 
Egilsstaðaflugvallar. Samkvæmt Flugstefnu Íslands sem samþykkt var 2020 er 
uppbygging flugvallarins í forgangi við uppbyggingu innviða alþjóðaflugvalla landsins til 
að mæta þörfum flugrekenda fyrir varaflugvelli. Í ljósi eldsumbrota á Reykjanesi, 
mikilvægi ferðaþjónustu í gjaldeyrisöflun þjóðarinnar sem og framtíðarsýnar um 
hlutverk vallarins til eflingar atvinnulífs á Austurlandi, er nauðsynlegt að stjórnvöld slái 
tóninn um uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar á árinu 2023 og að þess sjái stað í 
fjárlögum.

• SSA fagnar því að fjárheimild sé tryggð í rekstur Loftbrúar og væntir þess að verkefnið 
verði þróað áfram enda er flugið helsta samgöngutenging Austfirðinga við 
höfuðborgina.

• SSA leggur áherslu á að við fyrirhugaða endurskoðun á gjaldskrá almenningssamgangna 
á landi sé horft til byggðasjónarmiða sem og hvata til að nýta almenningssamgöngur. 
Þá er mikilvægt að þróa kerfið áfram á grunni stefnunnar - Ferðumst saman.

Heilbrigðismál
• Brýnt er 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 Heilbrigðisstofnun Austurlands, HSA.

• SSA hvetur stjórnvöld til að auka við fjármagn til HSA svo efla megi tækjakost í 
heilbrigðisþjónustunni í landshlutanum auk þess að styðja við þróun á ýmsum sviðum. 
Má þar nefna bæði nýtingu og þróun fjarheilbrigðisþjónustu sem og innleiðingu á 
hugmyndafræði um jákvæða heilsu í samstarfi við samfélögin á Austurlandi. 
Uppbygging á þessum sviðum nú, er líkleg til að draga úr útgjaldaþörf annarsstaðar í 
kerfinu til framtíðar.

• SSA telur mikilvægt að stjórnvöld styðji við HSA í reglulegu framboði á þjónustu 
sérfræðilækna í heimabyggð með samningi við Landspítala og Sjúkrahúsið á Akureyri. 
Mikilvægt er að við gerð samninga hjá Sjúkatryggingum Íslands sé hugað að framboði 
þjónustu sérfræðilækna á landsbyggðunum. Með því að bjóða þjónustuna á 
Austurlandi lækkar heildarkostnaður samfélagsins með minni fjarveru frá vinnu og 
fjölskyldu og lægri ferðakostnaði. Þá ítrekar SSA mikilvægi þess að stjórnvöld stuðli að 
úrræðum í húsnæðismálum HSA svo tryggja megi mönnun starfseminnar í 
landshlutanum.

• Verulegur skortur á fjármunum til sjúkraflutninga gæti leitt til breytinga á 
fyrirkomulaginu á Austurlandi og er mikilvægt að brugðist sé við því án tafar. Mikilvægt 
er að stjórnvöld sýni því skilning að sjúkraflutningar kosta töluvert í svona dreifðum 
byggðum og mikilvægt að þeir séu að fullu fjármagnaðir en verði ekki á kostnað 
annarrar almennrar heilbrigðisþjónustu. Jafnframt er minnt á að íbúar á Austurlandi 
þurfa að sækja ýmiskonar heilbrigðisþjónustu út fyrir fjórðunginn og undanfarið hefur
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borið mikið á fréttum af úrræðaleysi fyrir þá sem þurfa að dvelja langdvölum fjarri sínu 
heimili til að sækja sér lífsnauðsynlega þjónustu.

Sóknaráætlanir og byggðaáætlun
• Áhuga vekur að í frumvarpi til fjárlaga er mikil áhersla á stuðning við nýsköpun, 

rannsóknir og þróun á sama tíma og ekki er staðið við markmið um eflingu 
sóknaráætlana landshluta. Austurland hefur lagt mikið upp úr faglegri vinnu við 
sóknaráætlanir og regluverk um Uppbyggingasjóð og hafa mörg þýðingarmikil 
framfaraverkefni verið unnin á þeim grunni. SSA skorar á stjórnvöld að efla 
sóknaráætlanirnar og standa við upphafleg markmið um mikilvægi þeirra sem hreyfiafl 
heima í héraði. Í þessu sambandi er vert að vekja athygli á að í fjárlagafrumvarpinu er 
gert ráð fyrir að auka fjármagn í ýmsa sjóði sem starfa á landsvísu á sama tíma og 
sérgreint fjármagn til sóknaráætlana hefur dregist saman um 50% frá árinu 2020. 
Reynslan sýnir að hlutfallslega renna mun færri styrkir úr landsdekkandi sjóðum út á 
land en til höfuðborgarsvæðisins og því er nauðsynlegt að rétta hlut landsbyggðarinnar 
t.d. í gegnum sóknaráætlunina.

• SSA ítrekar að verkefni byggðaáætlunar séu fjármögnuð svo áætlunin verði það 
hreyfiafl til umbóta sem að er stefnt. Staðan nú er hins vegar sú að sérgreindir fjármunir 
byggðaáætlunar á árinu 2023 eru aðeins 70% af því sem þeir voru árið 2020.

Húsnæðis og skipulagsmál
• Stórtækt átak er framundan við uppbyggingu húsnæðis um allt land. SSA leggur á það 

ríka áherslu að verkfæri til uppbyggingar á hagkvæmu húsnæði í almenna íbúðarkerfinu 
séu fjármögnuð svo markmið átaksins náist. Þá er brýnt að regluverk þessara verkfæra 
taki tillit til mismunandi aðstæðna í landshlutunum svo þau verði raunverulega 
aðgengileg til uppbyggingar húsnæðis.

• Það er dapurlegt að á sama tíma og hvatt er til mikillar húsnæðisuppbyggingar og 
samþættingu áætlana, dragist eyrnamerkt fjárveiting til skipulagsmála sveitarfélaga 
saman. SSA er að leggja lokahönd á Svæðisskipulag Austurlands 2022-2044 sem er 
þýðingarmikið verkefni sem mun styðja við samstarf ríkis og sveitarfélaga til framtíðar. 
Mikilvægt er að skipulagssjóður sé í stakk búinn til að standa við sinn hlut í svona 
verkefnum.

Umhverfismál, skógrækt og landbúnaður
• Varnir gegn náttúruvá sem og rannsóknir og vöktun eru samfélögunum á Austurlandi 

mikilvægar enda landshlutinn reglulega minntur 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. 
SSA ítrekar að sá tekjustofn sem settur var á fót til uppbyggingar varnamannvirkja 
stöðvi sem styst hjá ríkinu en fari strax í uppbyggingu varnarmannvirkjanna. Mikilvægt 
er að haldið verði áfram með þær framkvæmdir og áfanga sem þegar eru á áætlun 
Ofanflóðasjóðs og sveitarfélaga, svo og undirbúning frekari framkvæmda á svæðinu.

• Ánægjulegt er að sjá aukningu á fjárveitingu til Vatnajökulsþjóðgarðs. Mikilvægt er að 
standa að áframhaldandi uppbyggingu á náttúruverndarsvæðum og að efla landvörslu 
til að bæta þjónustu á þeim. Víða á austursvæði þjóðgarðsins hefur skortur á 
fjármagni haft áhrif á opnun gestastofu, uppbyggingu og nauðsynlegt viðhald svæða. 
Nú þegar ferðamönnum fjölgar á ný eftir faraldurinn er mikilvægt að fjármögnun á 
vöktun og þjónustu vaxi samhliða fjölgun gesta.
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• Í frumvarpinu er gert ráð fyrir lækkun á framlagi til skógræktar á lögbýlum. SSA bendir 
á að skógrækt er ein af sóknargreinum Austurlands og nauðsynlegt að fjárveitingar 
standi undir þeim verkefnum sem þeim er ætlað að fjármagna. Skógrækt styrkir og 
eykur fjölbreytni landbúnaðar og styður við markmið stjórnvalda í loftslagsmálum. Þá 
er unnið að fjölmörgum nýsköpunar- og þróunarverkefnum innan Skógræktarinnar 
sem styðja við þessi mikilvægu markmið.

• SSA minnir á að ýmiskonar sóknarfæri eru til frekari þróunar landbúnaðar á 
Austurlandi og mikilvægt að auka fjárhagslegan stuðning til að stuðla að nýsköpun, 
auknu samstarfi og þróun þvert á greinar.

• 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 eru dýrmætur þáttur í lífríki svæðisins. Framlag 
til Náttúrustofa á landsvísu í fjárlögum 2023 lækkar töluvert á milli ára. SSA leggur á 
það áherslu að ekki sé skert fjárveiting til rannsókna á náttúrufari á Austurlandi.

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

Menntun og rannsóknir
• SSA fagnar þeim áfanga sem náðist í sumar í samstarfi HR og HA um aðgengi að 

háskólanámi á Austurlandi með tilkomu BS náms í tölvunarfræði sem og áframhaldandi 
þróun á aðferðafræði til að bjóða upp á fleiri greinar og víkka samstarfsnetið. Mikilvægt 
er að fjármögnunarumhverfi slíkra verkefna sé hvetjandi en jafnframt þolinmótt á 
meðan á uppbyggingu stendur. Framtíðarsýn svæðisins byggir á að efla tækifæri til 
menntunar í víðtæku samstarfi sem og að þétta samfélag nemenda á háskólastigi. 
Aðgengi að fjölbreyttum greinum á háskólastigi á Austurlandi er hluti af uppbyggingu 
mannauðs og þróun þekkingar svo grípa megi sóknarfærin sem í landshlutanum liggja.

• Á Austurlandi er einnig unnið að framgangi þekkingar- og vísindasamstarfs við skoska 
háskólann University of the Highlands and Islands. Veitt var fjármagni í verkefnið á 
fjárlögum 2022 með það í huga að sambærileg fjárhæð yrði veitt í fjárlögum 2023. 
Mikilvægt er að þetta verkefni fái áframhaldandi stuðning svo áætlanir gangi eftir.

• 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 átti 10 ára afmæli í vor, en fjárveitingin í 
fjárlögum 2023 fyrir þessa þjónustu er um 40% að verðgildi launa af því sem hún var 
hjá fyrirrennurum Austurbrúar! 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, þar sem hún leiðir til markvissari 
aðgerða og ákvarðana. SSA hvetur til þess fjárveiting til Austurbrúar sé leiðrétt og 
framtíð hennar tryggð með því að gera samninga við stofnunina til 3-5 ára.

• Efla þarf sérstaklega fjárveitingar til íslenskukennslu nýbúa en grunnfjárveiting 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, svo þeir geti tekið virkan þátt í samfélaginu sem þeir búa í.
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• Framhaldsskólar landshlutans, Menntaskólinn á Egilsstöðum og Verkmenntaskóli 
Austurlands hafa staðið sig gríðarlega vel á erfiðum Covid-19 tímum. Nauðsynlegt er að 
fjármögnun geri þeim 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 fjarnámsnemenda sem eru skráðir í dagskóla annarsstaðar sé 
ekki skert. Framhaldsskólarnir á Austurlandi sinna mikilvægu hlutverki við að auka 
aðgengi að námi í landshlutanum, þeir hafa sýnt útsjónarsemi og skapað sér sérstöðu 
og mikilvægt er að tryggja þeim fjármagn til áframhaldandi þróunar og styrkja þannig 
samkeppnisstöðu þeirra gagnvart skólum á höfuðborgarsvæðinu. Mikil eftirspurn er á 
svæðinu eftir fólki með ýmiskonar menntun í sviði starfsnám, verk- og iðnnáms í 
fjölmörgum greinum og því sérstakt að eina uppbyggingin á nýrri kennsluaðstöðu sé á 
höfuðborgarsvæðinu. ME og VA 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. Skapa verður svigrúm fyrir 
skólann til að móta og þróa námsframboð.

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

Menningar- og safnamál
• SSA leggur áherslu á fjárveitingar til menningarmiðstöðva á Austurlandi verði auknar 

og rekstrargrundvöllur þeirra þannig styrktur. Núverandi fjárveiting hefur staðið í stað 
í nokkur ár á tímum launa- og kostnaðarverðshækkana og er farið að draga úr getu 
þeirra til að sinna hlutverki sínu. Menningarmiðstöðvarnar eru lykilstofnanir í austfirsku 
menningarlífi, ekki síst til að jafna aðgengi landsmanna að menningu og stuðla að 
samstarfsverkefnum sem efla grasrótarvinnu allra aldurshópa í landshlutanum.

• Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði hefur skapað sér sérstöðu í skapandi greinum með 
fjölþættu úrvali af vinnustofum sem nýtist breiðum hópi innlendra og erlendra 
listamanna og eflir og auðgar umhverfið í þessari brothættu byggð. SSA telur mikilvægt 
að varanlegur farvegur sé skilgreindur fyrir stuðning við það mikilvæga þróunarstarf 
sem þar er unnið.

• SSA ítrekar mikilvægi þess að auka fjármagn til safna sem og annarra rannsókna- og 
menningarstofnana á Austurlandi. Uppbygging í safnamálum og menningarstofnunum 
styður við þróun útflutningsatvinnugreina á borð við ferðaþjónustu í að verða 
heilsársatvinnugrein. SSA minnir ennfremur á áhugaverð verkefni tengd 
fornleifauppgreftri á Austurlandi og mikilvægi þess að auka stuðning við þau og þar 
með þá auknu þekkingu sem þau veita um sögu okkar. Miðlun sögunnar á að eiga sér 
stað á svæðinu svo það verði til þess að efla og styrkja þróun þess.

Byggðamál, ferðaþjónusta, markaðs- og kynningarmál
• SSA bendir á að fjármagn í samningum við landshlutana um atvinnuþróun hefur dregist 

saman undanfarin ár að raungildi og er svo komið að fjármagnið er aðeins um 
helmingur af því sem það var árið 2002. Ekki er hægt að sinna þessum verkefnum af 
sama krafti og vilji landshlutana stendur til. Það er miður að við niðurlagningu 
Nýsköpunarmiðstöðvar 2021 hafi tækifærið ekki verið nýtt til að efla landshlutana svo 
þeir mættu leiða og þróa nýsköpunarumhverfi, hver á sínum svæði. SSA ítrekar 
mikilvægi þess að verkefnunum fylgi fjármunir til landshlutanna svo samfélögin um allt 
land eigi jafnan möguleika á að nýta nýsköpun til viðspyrnu og styrkingar samfélaga til 
framtíðar.
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• Fjármunum er veitt til áfangastaðastofa landshlutanna í gegnum Ferðamálastofu. 
Hlutverk áfangastaðastofa er þó annað og meira en markaðs- og kynningarmál og auka 
þarf fjármuni til þeirra svo þeim sé gert kleift að styðja við uppbyggingu og þróun 
ferðaþjónustu. Fjármögnun verkefnisins hefur staðið óbreytt í krónutölu í fjölda ára og 
hafa fjárhagslegar forsendur landshlutanna til að sinna verkefnunum rýrnað sem því 
nemur.

• 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 mikill vilji er í landshlutanum að þróa 
ferðaþjónustu yfir í heilsársatvinnugrein. 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.

• SSA leggur ríka áherslu á að staðinn verði vörður um Flugþróunarsjóð og tengd verkefni 
í fjárlögum til næstu ára. Eftirspurn eftir Flugþróunarsjóði hefur aukist og mörg 
spennandi verkefni því tengt sem geta lagt grunn að straumhvörfum í þróun 
ferðaþjónustu á Íslandi. Reynsla annarra landa sýnir að það er langhlaup að opna nýjar 
gáttir fyrir ferðamenn inn í landið og til þess þarf verkfæri á borð við Flugþróunarsjóð. 
Huga þarf að samkeppnishæfni flugvallanna á Egilsstöðum og Akureyri varðandi 
nauðsynlega þjónustu á jörðu niðri s.s. kaup á eldsneyti og flugafgreiðsluþjónustu. Þá 
minnum við á að opnun nýrra gátta stendur ekki óstudd; hún tengist markaðssetningu, 
uppbyggingu áfangastaða, nýsköpun- og þróun o.s.frv. Sveitarfélögin á Austurlandi hafa 
veitt talsverðum fjármunum í markaðssetningu Egilsstaðaflugvallar og uppbyggingu 
áfangastaðarins Austurlands undanfarin ár og áframhaldandi stuðningur ríkisins er 
nauðsynlegur í þeim verkefnum sem framundan eru. Þar er skemmst að minnast að 
vorið 2023 hefst vikulegt beint flug frá Frankfurt til Egilsstaða en það kallar á mikla 
styrkingu innviða í ferðaþjónustu á svæðinu, eigi það að verða sú innspýting sem það 
hefur burði til.

Almanna- og réttaröryggi, sýslumenn
• Sýslumannsembættið á Austurlandi hefur ítrekað vakið athygli á að fjárveitingar til 

þess 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. Fjárveiting til sýslumannsins á 
Austurlandi er um 65 milljónum kr. lægri samanborið við þann landshluta sem næst 
kemur og Ijóst að þetta hefur veruleg áhrif á hvaða starfsemi er hægt að halda úti í 
þeim landshluta sem er fjærst höfuðborgarsvæðinu. 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. Undanfarin ár 
hafa verið sérstaklega erfið m.t.t. fjarlægðar frá höfuðborgarsvæðinu og of oft hafa 
komið upp atvik þar sem lögreglan á Austurlandi þarf ein að standa að baki fyrsta 
viðbragði. 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 í erfiðum löggæsluverkefnum. SSA vill sérstaklega 
benda á aðstöðuleysi lögreglunnar á Seyðisfirði en þar eru landamæri og nauðsynlegt 
að ráðast tafarlaust í úrbætur enda hafa fjölmörg stór mál komið þar upp undanfarin 
ár í landamæraeftirliti og öðrum verkefnum.
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Fiskeldissjóður
• SSA ítrekar mikilvægi þess að tekjur sem áætlaðar eru undir merkjum fiskeldissjóðs 

skili sér tafarlaust til þeirra sveitarfélaga á Austfjörðum og Vestfjörðum þar sem 
fiskeldi er stundað. Mikil innviðauppbygging á sér stað á vettvangi sveitarfélaganna 
vegna umsvifa tengdri þessari atvinnugrein og því sérstakt að 2/3 af þeim tekjum sem 
innheimtar eru af ríkinu af framleiðslu laxfiska í sjókvíum verði eftir hjá ríkinu skv. 
frumvarpi til fjárlaga, en skili sér ekki til sveitarfélaganna í gegnum úthlutun 
fiskeldissjóðs fyrir árið 2023.

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

Berglind Harpa Svavarsdóttir, formaður Þuríður Lilly Sigurðardóttir, varaformaður
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