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Efni: Fjáraukalög 2022

Strætó bs., kt. 500501-3160 (hér eftir „Strætó"), vill koma eftirfarandi á framfæri.

Fulltrúar Strætó, Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóri og SSH Almar Guðmundsson, 
formaður stjórnar SSH og Páll Björgvin Guðmundsson, komu á fund fjárlaganefndar þann 12. október 
s.l. og óskaði eftir að nefndin tæki alvarlega til skoðunar að leggja Strætó til styrk vegna tekjufalls sem 
varð vegna Covid 19 heimsfaraldar. Rakið var á fundinum ástæður þessara beiðni og enn fremur var 
vísað til þessa að almennt eru erlend stjórnvöld á öllum stigum stjórnsýslunnar að leggja 
almenningssamgöngum til aukið fé vegna tekjufallsins sem var af Covid 19. Stjórnvöld lögðu vissulega 
til 120 m.kr. sem var um 7% af áætluðu tekjufall Strætó og ber að þakka það. Áætlað tekjufall Strætó 
er um 1.600 - 2.000 m.kr. á árunum 2020 til 2022.

Það olli því miklum vonbrigðum að sjá ekki í framlögðu frumvarpi til fjáraukalaga neitt um aukin 
styrk til þess að koma til móts við tekjufalls Strætó á Covid tímum, þar sem klárlega allt var gert til að 
halda upp sem mestri þjónustu til að mikilvægir framlínustarfsmenn ættu þess kost að komast til vinnu 
og sinna þeim mikilvægu störfum sem þurfti á Covid tímanum.

UITP alþjóðasamtök um almenningssamgöngur gerðu könnun meðal aðildarþjóða um fjárhagshorfum 
árið 2022 og til framtíðar.

0MOBILITY 2022: BUDGETS

Most budgets for 2022 were approved as of April/May 2022

For respondents in a contractual relationship, the (median) evaluation of the contract 
assessed to 3,5

The role of regional government was as crucial as in previous surveys, however the 
role of national state has grown in importance

Suppcwt provided to your transport authority or
Budget 2022 and policies deployed network for FY 2022
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Þar kom skýrt fram hjá öllum að mikilvægi þess að ríkisstjórnir haldi áfram að styðja við 
almenningssamgöngur meðan þær ná sér upp úr þeim öldudal sem þær lentu í við Covid 
heimsfaraldurinn. Sveitarfélögin sem standa að Strætó hafa komið með um 1.000 m.kr. í aukin framlag 
til Strætó umfram hefðbundnar vísitöluhækkanir á árunum 2020 til 2023.
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Það er einlæg von okkar að ósk okkar um aukinn sérstakan Covid styrk verði tekinn til greina 
og nauðsynlegar viðbætur gerðar á frumvarpi til fjáraukalaga, sérstaklega Í Ijósi þeirra ánægjulegra 
frétta um að staða ríkissjóðs sé um 60.000 m.kr. betri en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Virðingarfyllst,

Jóhannes Svavar Rúnarsson 
Framkvæmdastjóri Strætó bs.
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