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Efni: Ósk um aukafjárveitingu vegna sjúkraflutninga HSA

Eins og kunnugt er annast Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) sjúkraflutninga á 
Austurlandi. Það er gert annaðhvort með beinu skipulagi og starfsfólki HSA eða með 
samningi um þjónustuna eins og er í Fjarðabyggð. Slökkvilið Fjarðabyggðar hefur annast 
sjúkraflutninga frá Djúpavogi að Neskaupstað. Á þessu starfssvæði eru 4 sjúkrabílar reknir 
með hlutastarfandi sjúkraflutningafólki en á Reyðarfirði er atvinnu slökkvilið sem sér um 
rekstur og mönnun á einum bíl. Því er í heildina um 5 sjúkrabíla að ræða sem mannaðir eru 
allan sólahringinn.

Samningur HSA við Fjarðabyggð hljóðar uppá 130 milljónir á ársgrundvelli en með nýjum 
kjarasamningi sem tók gildi síðustu áramót hefur launakostnaður hækkað verulega. Það er 
ljóst að HSA mun þurfa að bregðast við þessu nú þegar á þessu ári og ákveða með hvaða hætti 
sjúkraflutningum skal háttað á umræddu starfssvæði. Áætlaður kostnaður við sjúkraflutninga 
árið 2022 í Fjarðabyggð og áfram árið 2023 er:

Tegund Skýring Upphæð
Hlutastarfandi sjúkraflutningamenn laun 100% kostnaður 137.501.316
Atvinnulið laun 33% kostnaðar 89.694.827
Veikindalaun 3,5% launakostnaðar 7.951.865
Fatnaður Hlutastarfandi 1.600.000
Fatnaður Atvinnulið 300.000
Endurmenntun Hlutastarfandi lið 5.529.571
Menntun 2 x EMT- B (aðal og hluta) 1.100.700
Menntun 1 x EMT-A 1.803.750
Boðtæki Hlutastarfandi lið (32) 1.664.000

Alls kostnaður: 247.146.029

Nú þegar hafa átt sér stað samræður milli HSA og Fjarðabyggðar varðandi framhaldið og 
innan HSA er verið að kanna möguleikn á því að taka yfir alla sjúkraflutninga á starfssvæði 
HSA með það að markmiði að samnýta þann mannauð sem þarna sannanlega er. Hvort sem 
samningur við Fjarðabyggð verður endurnýjaður eða ekki er ljóst að kostnaður mun aukast 
vegna launakostnaðar sem þegar hefur verið samið um. Einnig er ljóst að samningur 
sjúkraflutningafólks við ríkið verður endurnýjaður árið 2023 enda rennur hann út þá og líklegt 
er að þær hækkanir sem þegar hafa komið fram hjá sveitarfélögum verði þá hjá ríkinu.

Óskað er eftir 117.146.029 kr viðbótarfjárframlagi til þess að mæta ofangreindum 
viðbótarkostnaði.
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