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Austurlandi, 21. október 2022

Fjárlaganefnd

Mál: nr. 1, fjárlög 2023
Efni: Fjárveiting 2023 til Austurbrúar skv. samningi við HVIN

Í stjórnarsáttmála er lögð rík áhersla á eflingu menntunar í landinu með hagsmuni 
nemenda að leiðarljósi auk þess sem fjallað er um jafnt aðgengi að námi óháð búsetu 
og öðrum aðstæðum.

Austurbrú er þverfagleg stofnun sem sinnir, ein stofnana á Austurlandi, þjónustu við 
samfélagið á sviði símenntunar, þekkingaruppbyggingu og rannsókna auk þjónustu 
við fjarnema á háskólastigi skv. samningi við háskóla- iðnaðar og 
nýsköpunarráðuneytið.

Í landshlutanum, sem telur 11.031 manns á um fimmtán þúsund ferkílómetra svæði, 
eru fjarlægðir miklar, bæði á milli staða sem og til stóru þéttbýlissvæða Íslands. Í 
landshlutanum er hlutfall þeirra sem eingöngu eru með grunnskólapróf töluvert yfir 
landsmeðaltali auk þess sem háskólamenntaðir eru hlutfallslega færri en á landinu í 
heild. Mikilvægi þeirrar þjónustu sem Austurbrú veitir fyrir þekkingaruppbyggingu 
á svæðinu er því ótvírætt enda er stofnunin með mannaðar starfsstöðvar á sjö 
stöðum í landshlutanum í þeim tilgangi.

Í því fjárlagafrumvarpi sem lagt var fram 13. september sl. er gert ráð fyrir framlagi 
til Austurbrúar upp á 67 milljónir króna. Þetta framlag er langt frá því að standa 
undir þeirri þjónustu sem íbúar á Austurlandi hafa þörf fyrir. Þarna er um töluverða 
lækkun að ræða frá fjárlögum 2022 þegar stofnunin fékk viðbótarfjárveitingu við 
aðra umræðu fjárlaga upp á 30 milljónir króna. Sú viðbót var þó langt frá því að 
leiðrétta þá skekkju sem íbúar á Austurlandi búa við í tengslum við fjármögnun 
þessara innviða samfélagsins.

Fjárveitingar til þessara verkefna í fjárlögum byggja á sögulegri hefð en ekki 
reiknireglum samkvæmt upplýsingum frá ráðuneyti. Þessi sögulega hefð er íbúum 
Austurlands verulega í óhag og ef notaður er t.d. mælikvarði um samanlagt framlag 
til framhaldsfræðslu, þjónustu við fjarnema á háskólastigi og þekkingarsetra pr. íbúa 
er Austurland langlægst í samanburði við svæði á landsbyggðinni með sambærilega 
innviði.
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Reglulega hefur verið rætt um styrkingu menntunar og rannsókna á Austurlandi 
sem lykilþátt í þróun atvinnulífs og búsetukosta á Austurlandi. SSA hefur um þetta 
fjallað í sínum ályktunum undanfarin ár og væntir þess að Austurbrú hafi þar 
verulegt hlutverk.

Ljóst er að mikið vantar upp á í því fjárlagafrumvarpi sem lagt var fram 13. 
september síðastliðinn svo Austurbrú geti áfram verið það hreyfiafl menntunar og 
rannsókna sem vænst er og landshlutinn hefur svo sannanlega þörf fyrir.

Austurbrú óskar eftir að fjárveitingar Austurbrúar verði leiðréttar varanlega 
í fjárlögum 2023. Einnig er óskað eftir að fjárveitingar taki mið af þeirri 
þjónustu sem íbúum og samfélögum á Austurlandi á að bjóðast þegar kemur 
að þjónustu á sviði símenntunar, rannsókna og þjónustu við fjarnema á 
háskólastigi um allt austurland. Einnig er mikilvægt að framlagi Austurbrúar 
sé skipt upp í rétta málaflokka miðað við þjónustuna sem stendur að baki.

21.20 Rannsóknarstarfsemi á háskólastigi
(rannsóknar- og þekkingasetur og þjónusta við fjarnema íháskólanámi)

22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig 
(símenntun)

Það er von mín að nú þegar Austurbrú er orðin 10 ára að stjórnvöld fari að 
viðurkenna að það hafi verið rétt ákvörðun fyrir landshlutann að ryðja brautina í 
sameiningum stoðstofnana til að ná meiri þverfagleika og slagkrafti í þau verkefni 
sem hún sinnir. Mikilvægir áfangar hafa náðst á þessum tíu árum og verður ekki 
betur séð en mikill áhugi sé víða í stjórnkerfinu að starfa með stofnuninni að eflingu 
Austurlands sem og mikill áhugi langt útfyrir landshlutann að nýta reynslu og 
þekkingu Austurlands á þessari uppbyggingu. Það er gríðarlega mikilvægt að þessi 
vettvangur fái fjármagn til að sinna mikilvægri þjónustu við íbúa svæðisins í 
menntamálum og rannsóknum svo Austurland verði áfram grunnstoð í 
gjaldeyrisöflun þjóðarinnar.
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