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              Samband sveitarfélaga á Austurlandi  
Fundargerð 41. aðalfundar SSA, 

haldinn í Grunnskólanum á Vopnafirði 
dagana 21. og 22. september 2007 

 
Föstudagur 21. sept. 

Björn Hafþór Guðmundsson, formaður SSA, setti aðalfundinn kl.14:00, bauð fundarmenn 
velkomna á þennan fertugasta og fyrsta aðalfund sambandsins.  Einkum voru nýir þingmenn 
kjördæmisins boðnir velkomnir til fundar.  Sagði fundinn með hefðbundnu sniði og fór yfir 
dagskrá fundarins. 
 
Að inngangi formanns loknum skipaði hann Þórunni Egilsdóttur og Björn Halldórsson 
fundarstjóra. 
 
Fundarstjóri, Björn, tók síðan við stjórn fundarins og þakkaði fyrir hönd beggja fyrir auðsýnt 
traust og yfirfór nokkur praktísk atriði áður en hann skipaði Magnús Má Þorvaldsson og Sigríði 
Elvu Konráðsdóttur sem fundarritara. 
 
Tæknimál annast Jóhann Eiríksson, tölvunarfræðingur. 

Skipað í kjörbréfanefnd: Ólafur K. Ármannsson formaður, Soffía Lárusdóttir og Líneik Anna 
Sævarsdóttir. 

Skipað í nefndanefnd: Baldur Pálsson formaður, Elín Magnúsdóttir og Þorbergur Hauksson. 

Björn Hafþór kynnti skýrslu stjórnar starfsárið 2006 – 2007, sem liggur frammi.  Skýrslan fylgir 
fundargögnum sem þingskjal nr. 2.  Vísað til allsherjarnefndar. 
Þorvaldur Jóhannsson, framkvæmdastjóri, kynnti reikninga SSA 2006, endurskoðaða 
fjárhagsáætlun 2007 og áætlun 2008.  Ársreikningur, fjárhagsáætlun og greinargerð, fylgir sem 
þingskjal nr. 3., nr. 4 og nr. 5.  Vísað til fjárhagsnefndar.  Skýrsla stjórnar vísað til 
allsherjarnefndar sem þingskjal nr. 2, sbr. ofan. 
 
Þorvaldur minnti á að skýrslur eftirtalinna stofnana hefðu nú verið lagðar fram í gögnum 
fundarmanna og verði þeim vísað til viðeigandi starfsnefnda á fundinum. 
 

A) Orku og stóriðjunefnd SSA. 
Vísað til byggða- og atvinnumálanefndar.  Þingskjal nr. 6 og 14. 
B) Samgöngunefnd SSA. 
Vísað til samgöngunefndar.  Þingskjal nr. 7. 
C) Heilbrigðiseftirlit Austurlands 
Vísað til allsherjarnefndar.  Þingskjal nr. 8. 
D) Menningarráð Austurlands. 
Vísað til mennta- og menningarmálanefndar.  Þingskjal nr. 9 og10. 
E) Þekkingarnet Austurlands. 
Vísað til mennta- og menningarmálanefndar.  Þingskjal nr. 11. 
F) Ferðamálasamtök Austurlands. 
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Vísað til byggða- og atvinnumálanefndar.  Þingskjal nr. 13. 
G) Greinargerð :Svona gerum við. 
Vísað til mennta- og menningarmálanefndar.  Þingskjal nr. 12. 
H) Breytingar á samþykktum SSA. 
Vísað til allsherjarnefndar.  Þingskjal nr. 15. 

 
1. Ávörp gesta: 

 
Halldór Halldórsson form. Sambands ísl. sveitarfélaga. 
Kristján Þ. Júlíusson 1. þingm. Norð-Austurkjördæmi. 
Stefanía Traustadóttir, á skr.st. sveitarstjórna í félagsmálaráðuneytinu. 

 
Halldór kvaðst sem formaður SÍS leggja á það mikla áherslu að sitja ársfundi 
landshlutasamtakanna, þar sem kostur gefst að heyra hvað helst brennur á fólki á viðkomandi 
svæði.  Taldi Halldór þá þekkingu sem hann öðlaðist á ársfundunum nýtast vel í störfum sínu í 
þágu sambandsins.  Sagði Halldór það nýmæli vera að finna í stjórnarsáttmála að málefni 
sveitarfélaganna væri sérstaklega getið þar sem áherslur Sambandsins kæmu skýrt fram.  Þremur 
ráðherrum er einkum tengjast málefnum sveitarfélaga var boðið í heimsókn til Sambandsins; þeir 
eru Kristján Möller samgönguráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra og Þórunn 
Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra.  Vék Halldór að niðurskurði aflaheimilda og áhrifa hans á 
stöðu sveitarfélaga, stöðu sveitar- og hafnarsjóða.  Í samræmi við viljayfirlýsingar ríkisstjórnar og 
Sís er í fimm liðum tilgreindar leiðir að frekari tekjum svfél.  Haldið er fast í kröfuna um aukna 
hlutdeild svfél. í fjármagnstekjuskattinum og á Landsþingi Sambandsins 23. mars sl. var áréttuð 
stefnumörkun um flutning fleiri verkefna frá ríki til sveitarfélagann – með tekjustofna tryggða í 
samræmi við þann flutning. 
 
Kristján Þór bar þinginu kveðju kollega sinna sem ekki komust til þings.  Gerði Kristján Þór að 
umtalsefni byggðaumræðuna, sem löngum hefur snúist um höfuðborgarsvæði – landsbyggð, 
hefði hún löngum verið í hasarstíl.  Gjáin milli höfuðborgarsvæðis – landsbyggðar hefur dýpkað 
en svo sem ávallt hefur verið varðar umræðan atvinnumál og möguleika til að leita sér mennta.  Í 
þessi samhengi nefndi Kristján Þór þá umræðu sem farið hefur að undanförnu varðandi 
mjólkurbúið á Héraði, sem MS hyggst leggja af og flytja störf til Akureyrar.  Landsbyggðin hefur 
löngum barist innbyrðis, málflutningurinn í þessu tiltekna máli styður þá staðreynd.  Auglýst er 
eftir mótvægisaðgerðum ríkisvaldsins, þannig hefur það verið um árabil en reynslan sýnir hins 
vegar að frumkvæði heimamanna skilar mestu.  Þingmenn eiga aukið samstarf með 
sveitarstjórnarstiginu, sem hann gjörþekkir af eigin reynslu, skilningur beggja aðila er líklegasta 
leiðin til að draga úr sundurþykkju. 
 
Stefanía gerði grein fyrir starfi skrifstofu sveitarstjórna og tengsl hennar við sveitarstjórnir í 
landinu.  Flutningur sveitarstjórnamála á milli ráðuneyta stæði fyrir dyrum þar sem þau fara frá 
ráðuneyti félagsmála yfir í samgönguráðuneytið.  Kvaðst Stefanía vænta þess, með eigin reynslu í 
starfi sveitarstjóra, að á komandi árum myndi samstarfið innan stjórnsýslunnar verða enn 
skilvirkara. 
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2. Vaxtarsamningur Austurlands 2007-2009.  Framvinda: 
Hjalti Þór Vignisson, sveitarstjóri og formaður verkefnisstjórnar og Björk Sigurgeirsdóttir, 
framkvæmdastjóri Vaxtarsamningsins Austurlands, greindu frá framvindu verkefnisins.  
Eiríkur Björn Björgvinsson ásamt Hjalta Þór gerði grein fyrir stöðu verkefnisins, 
Vatnajökulsþjóðgarður. 
 
Hjalti Þór greindi frá forsögu Vaxtarsamningsins, hugmyndafræði og markmiði hans.  Vék í 
fyrstu að uppbyggingu stoðkerfis sveitarfélaganna á Austurlandi en ekkert landssvæði liggur 
fjær höfuðborginni en Austfirðir þar sem 5% landsmanna búa, fyrir álver 4%.  Á miðsvæði 
Austurlands búa 67% íbúa fjórðungsins, rík áhersla er lögð á samstarf svfél. og benti á því til 
stuðnings Menningarráð Austurlands og Fræðslunet Austurlands.  Hugmynd að 
vaxtarsamningi kom fram á Höfn í ársbyrjun 2005, vann verkefnastjórn að undirbúningi um 
árs skeið, ágúst 2005 t. o. m. október 2006.  Undirritaður var samningur um Vaxtarsamning 
Austurlands í janúar 2007, framkvæmdaráð tilnefnt í febrúar s. á. og skilaði af sér vali á 
forgangsverkefnum í marslok.  Vaxtarsamningurinn er í krónum talið upp á 191 milljón, sem 
koma til greiðslu á 3 árum og koma fjármunir frá ríkinu, svfél. í fjórðungnum, fyrirtækjum og 
í formi sérfræðivinnu.  Aðilar að samningnum eru 55, þ. á m. öll svfél. á Austurlandi.  
Framkvæmdaráðið er skipað 9 mönnum, Þróunarfélag Austurlands annast framkvæmd 
samningsins skv. samningi við VaxAust. 
 
Hjalti Þór gerði nánari grein fyrir markmiðum með Vaxtarsamningsins, svo sem að efla 
Austurland sem eftirsóttur valkostur til búsetu; stuðla að fjölgun íbúa; auka samkeppnishæfni 
og hagvöxt, þróa og styrkja vaxtargreinar svæðisins; fjölga samkeppnishæfum fyrirtækjum og 
störfum; nýta möguleika sem skapast með aðild að alþjóðlegum verkefnum.  Litið er til 
uppbyggingar 4-ra klasa:  1) Menning og ferðaþjónusta – 2) Matvælaframleiðsla – 3) 
Menntun og rannsóknir – 4) Iðnaður, tækni og verktakastarfsemi.  Verkefnisstjórar voru 
skipaðir yfir hvers kjarnasviðs.  Áhersla er lögð á að verkefnin komi úr grasrótinni, 
frumkvæðið sé heimamanna, örva nýsköpun og þróun. 
 
Björk fór nánar yfir sviðið, yfir stöðu verkefnisins en nýverið tók hún við sem 
framkvæmdastjóri þess.  Kvað hún mörg verkefni vera í vinnslu er lofuðu góðu en ferlar og 
áherslur verða endurskoðaðar í ljósi reynslunnar. 
 
Hjalti Þór og Eiríkur Björn gerðu því næst grein fyrir framgangi verkefnisins, 
Vatnajökulsþjóðgarður.  Um er að ræða risavaxið verkefni, Vatnajökulsþjóðgarður er stærsti 
þjóðgarður Evrópu, um samtals 15.000 km2.  Áhrifasvæði þjóðgarðsins teygir sig allt frá 
Þingeyjarsýslum í norðri til Rangar- og Árnessýslu í suðri.  1.150 milljónum mun á næstu 5 
árum verða varið til uppbyggingar þjóðgarðsins.  Gestastofur verða byggðar í líkingu við þá 
sem þegar er risin í Jökulsárþjóðgarði, alls 6 á Skriðuklaustri, Mývatnssveit, Ásbyrgi, Höfn, 
Skaftafelli og Klaustri.  Á þessu ári eru til ráðstöfunar 325 milljónir króna til reksturs svo sem 
verður næstu árin.  Markmiðið er að þjóðgarðurinn verði sem opnastur, þ. e. gesturinn geti 
hreyft sig um þjóðgarðinn án íhlutunar starfsmanna þó huga verði sérstaklega að 
verndarstigum.  Stjórnin hefur ráðið starfsmann, Þórð Ólafsson.  Hollvinasamtök koma að 
uppbyggingunni – veita þjóðgarðinn móralskan og fjárhagslegan stuðning.  Reiknað er með 
að þjóðgarðurinn muni skapa miklar viðbótar gjaldeyristekjur á komandi árum. 
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Fyrirspurn kom frá Valgerði Sverrisdóttur viðvíkjandi hugmyndafræði Vaxtarsamningsins.  
Hjalti Þór svaraði fyrirspurninni og sagði hugmyndum ætlað að koma frá grasrótinni en ekki 
Vaxtarsamningnum.  Hluti umræðunnar við ráðuneytið, þar sem kom fram ólíkur skilningur 
þess og verkefnisstjórnar, varðaði hugmyndafræðina. 
Skýrslunni vísað til byggða- og atvinnumálanefndar. Þingskjal nr.14.  

 
3. Áhrif Evrópusambandsins á sveitarfélögin:  
Anna Margrét Guðjónsdóttir, Brüssel skrifstofu.  Gerði Anna Margrét að umtalsefni stöðu 
staðbundinna stjórnvalda og hin miklu áhrif sem Evrópusambandið hefur á sveitarfélög 
hlutaðeigandi landa.  Samningur EES tekur til sveitarfélaganna, svo sem landbúnað, 
sjávarútveg, náttúruvernd og byggðamál.  Árið 2007 var mikilvægi staðbundinna stjórnvalda 
staðfest í stjórnarsáttmála aðilaríkjanna en árið 1994 var Héraðsnefnd (Committee of 
Regions) sett á laggirnar til að tryggja beinlínis aðkomu staðbundinna stjórnvalda að 
umræðunni um löggjöf og reglur.  Þremur árum síðar, 1997, var valdsviðið aukið þannig að 
allt sem lítur að málefnum héraða og sveitarfélaga kemur inn á borð nefndarinnar – samráð 
nefndarinnar og Evrópuþingsins fest í sessi.  Árið 2007 voru nefndarfulltrúar í Héraðsnefnd 
orðnir 344, meginþungi í starfsemi hennar fer fram í 6 starfsnefndum og vinnuhópum ýmsum.  
Anna Margrét gerði að umtalsefni sorphirðu og förgun sorps, æ stærra vandamál samtímans.  
Menntun innan Evrópusambandsins þar sem verið er að undirbúa nýja áætlun sem miðar að 
því að auka gæði kennslu og menntunar.  Settir verða fram sameiginlegir mælikvarðar og 
áætlun um hvernig best fari á að miðla þekkingu (best practice) á milli landa/sveitarfélaga.  
Unnið er að markaðsvæðingu opinberrar þjónustu þar sem samkeppnisreglur sambandsins 
gilda.  M. a. er skylt að bjóða þjónustuna út fari upphæð yfir viðmiðunarfjárhæð, svfél. er 
skylt að “hegða sér” eins og einkafyrirtæki við sölu á verðmætum, við lántökur o. þ .h.  Unnið 
er að frekari stefnumótun og lagalegri úrfærslu opinberrar þjónustu en hjá Sambandinu kom 
upprunalega fram krafan um að starfsmönnum verði ekki mismunað, á grundvelli kynferðis 
sem dæmi.  Sveitarfélög innan Evrópusambandsins hafa aðgang að fjölmörgum áætlunum 
ESB.  Þátttaka veitir aðgang að þekkingu, tengslaneti fjármunum og stundum mörkuðum.  
Sveitarfélög geta tekið þátt í fjölmörgum áætlunum á næstu árum sem snerta m. a. eflingu 
samskipta svfél., menningarstarf, menntun, félagslegt öryggi, jafnrétti, vinnuvernd, forvarnir 
o. fl. 

 
Fyrirspurnir bárust frá Kristjáni Möller varðandi málaflokka utan ESS samnings er varða 
byggðamál; Þorsteini Bergssyni varðandi útboð á vöru og þjónustu innan ESB; Hjalta Þór 
Vignissyni varðandi árangur af veru íslenskra fulltrúa í Brüssel; Smára Geirssyni varðandi áhuga 
íslenskra sveitarstjórnarmanna á ESB; Stefaníu Traustadóttur varðandi byggðastefnu og frá Ævari 
Ármannssyni á svipuðum nótum.  Svaraði Anna Margrét með greinargóðum hætti framkomnum 
fyrirspurnum. 
 

4. Þekkingarnet Austurlands : Háskólanám á Austurlandi 
Stefanía G. Kristinsdóttir framkvæmdastjóri ÞNA.  Stefanía, sem er nýr framkvæmdastjóri 
Þekkingarnetsins, gerði grein fyrir starfsemi þess, gat þess að hún hafi tekið við góðu búi.  
Skipurit ÞFA, sem inniheldur 3 faghópa, er þjónustuaðili við háskólana.  Sagði Stefanía 
þekkingarsetranna að taka ákvarðanir um rannsóknir ekki netsins.  Stefnt er að aukinni 
þjónustu við dreifinám; unnið að nýju verkefni, netháskóla, og hlotið til þess styrk.  251 
háskólanemi á Austurlandi nú um stundir, flestir við Kennaraháskólann, 114, og 68 við 
Háskólann á Akureyri.  Gerð grein fyrir helstu verkefnum ÞFA, sem nýtur stuðnings frá 
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Vaxtarsamningi Austurlands.  Hefur ÞNA umboð frá Kvasi, samstarfsvettvangi 
símenntunarmiðstöðva.  Unnið er að sameiginlegri vefgátt fyrir fjarnám á háskólastigi.  
Hugmyndir um staðbundið háskólanám á Egilsstöðum, unnið af Ívari Jónssyni, kynntar.  
Ennfremur hugmyndir um háskólanám í Fjarðabyggð, unnið af Jóni Sigurðssyni, kynntar.  Þá 
háskólanám í Nýheimum á Höfn, unnið af Þorvarði Árnasyni, kynnt.  Vikið að mikilvægi 
menntunar á jöðrunum og hvernig henni er best fyrir komið þar, á Vopnafirði og Djúpavogi.  
Komið er háskólaumhverfi sem er ókeypis!  Byggja á þeim mannauð sem til staðar er í 
fjórðungnum, sýna stolt okkar. 
 
Fyrirspurnir bárust frá Jónínu Rós varðandi netháskóla og fjarnám háskólanema; Smára 
Geirssyni varðandi mikilvægi þess að ekki væri einblínt á bóknámið, iðnmenntun væri ekki 
síður mikils virði.  Svaraði Stefanía framkomnum fyrirspurnum og tók undir með Smára. 
 
5. Tillögur til aðalfundar. 
 

A) Álit kjörbréfanefndar 
Ólafur Ármannsson skilaði áliti kjörbréfanefndar, en fullgildir fundarmenn eru 51, frá 9 
sveitarfélögum, mættir 41.  Þeir eru : 
 
Breiðdalshreppur:  Unnur Björgvinsson og Páll Baldursson. 
Fljótsdalshérað:  Sigurður Grétarsson, Gunnar Jónsson, Jónas Guðmundsson, Gunnhildur 
Ingvarsóttir, Soffía Lárusdóttir, Þráinn Lárusson, Árni Ólason, Baldur Pálsson, Jónína Rós 
Guðmundsdóttir, Þorsteinn Bergsson, Anna Sigríður Karlsdóttir, Stefán Bragason, Eiríkur Bj. 
Björgvinsson, Guðlaugur Snæbjörnsson og Óðinn Gunnar Óðinsson. 
Djúpavogshreppur:  Andrés Skúlason og Sigurður Ágúst Jónsson. 
Fjarðabyggð:  Sigrún Birna Björnsdóttir, Þorbergur Hauksson, Smári Geirsson, Íris Valsdóttir, 
Aðalsteinn Valdimarsson, Líneik Sævarsdóttir, Kristín Ágústsdóttir, Valdimar Ó. Hermannsson, 
Ævar Ármannson, Guðmundur R. Gíslason og Gísli Þór Briem. 
Sveitarfélagið Hornafjörður: Hjalti Þór Vignisson, Árni Rúnar Þorvaldsson, Guðrún 
Ingimundardóttir, Elín Magnúsdóttir, Reynir Arnarson, Sigurlaug Gissurardóttir og Björn Ingi 
Jónsson. 
Fljótsdalshreppur: Gunnþórunn Ingólfsdóttir og Þórarinn Jón Rögnvaldsson. 
Borgarfjarðarhreppur: Steinn Eiríksson. 
Seyðisfjarðarkaupstaður: Ólafur Hr. Sigurðsson, Katrín Reynisdóttir og Vilhjálmur Jónsson. 
Vopnafjarðarhreppur: Anna Pála Víglundsdóttir, Guðrún Anna og Aðalbjörn Björnsson. 
 
                                        Engar athugasemdir. Samþykkt samhljóða.  
 
 
 

B) Tillögur nefndanefndar: 
Baldur Pálsson formaður kynnti tilnefningar í eftirfarandi nefndir: 

Allsherjarnefnd 
Ævar Ármannsson, formaður  
Gunnhildur Ingvarsdóttir 
Stefán Bragason 
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Sigrún Birna Björnsdóttir 
Aðalsteinn Valdimarsson 
Árni Rúnar Þorvaldsson 
Anna Pála Víglundsdóttir 
Vilhjálmur Jónsson 
 

Byggða – og atvinnumálanefnd 
Hjalti Þór Vignisson, formaður 
Jónas Guðmundsson 
Steinn Eiríksson 
Þorsteinn Bergsson 
Valdimar Ó. Hermannsson 
Sigurlaug Gissurardóttir 
Björn Ingi Jónsson 
Katrín Reynisdóttir 
Páll Baldursson 
Óðinn Gunnar Óðinsson 
 

Fjárhagsnefnd 
Þorsteinn Steinsson, formaður  
Guðlaugur Sæbjörnsson 
Katrín Ágústsdóttir 
 

Mennta – og menningarmálanefnd 
Soffía Lárusdóttir, formaður 
Jónína Rós Guðmundsdóttir / Árni Ólason 
Eiríkur Björn Björgvinsson 
Íris Valsdóttir 
Líneik Sævarsdóttir 
Guðrún Ingimundardóttir 
Elín Magnúsdóttir 
Guðrún Anna Guðnadóttir 
Þórarinn Rögnvaldsson 
 

Samgöngunefnd 
Ólafur Hreggviður Sigurðsson, formaður 
Baldur Pálsson 
Sigurður Grétarsson 
Smári Geirsson 
Reynir Arnarsson 
Aðalbjörn Björnsson 
Anna Sigríður Karlsdóttir 
Gísli Þór Briem 
Andrés Skúlason 
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Kjörnefnd 
Þráinn Lárusson, formaður  
Sigurður Ágúst Jónsson 
Þorbergur Hauksson 
 
                                       Tillögur nefndanefndar samþykktar samhljóða.  
  

C) Tillögur frá stjórn og fulltrúum  
Ólafur Hreggviður Sigurðsson gerði grein fyrir tillögunum.  

 
Til allsherjarnefndar: ( Þingskjal no. 17.) 
Ályktun um heilbrigðiseftirlit 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 minnir á að Heilbrigðiseftirlit 
Austurlands hefur lengi sóst eftir verkefnum frá Umhverfisstofnun umfram það sem þegar er.  
Viðurkennt er að fagþekking og færni eru til staðar hjá embættinu og lagaheimildir eru fyrir slíku 
framsali verkefnanna. 
Nú þegar hillir undir lok stórframkvæmda á Austurlandi liggur fyrir að fækka þarf starfsmönnum 
HAUST ef ekki finnast önnur verkefni.  Þetta gerist á sama tíma og búast má við fækkun starfa í 
öðrum greinum atvinnulífsins á Austurlandi, m. a. vegna skerðingar á fiskveiðikvóta. 
Jafnréttisyfirlýsing SSA 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 ítrekar stuðning við 
jafnréttisyfirlýsingu SSA frá aðalfundi 2002 svohljóðandi: 
,,Í starfi SSA skal það vera meginregla að bæði kyn verði þátttakendur í sem flestum verkefnum. 
Við kjör í stjórn, nefndir og ráð á vegum sambandsins skal taka tillit til þessara meginreglu eins 
og frekast er kostur.  Þá eru allar sveitarstjórnir á sambandssvæðinu hvattar til þess að setja sér 
jafnréttisáætlanir.” 
Ályktun um fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 skorar á ríkisvaldið að hefja 
nú þegar heildarendurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga.  Markmiðið er að fjölga skattstofnum, 
t.d.  Með hlutdeild í fjármagnstekjuskatti og skatti af einkahlutafélögum, þannig að sveitarfélög 
beri ekki skarðan hlut frá borði m. v. breyttrar uppsprettu tekna í þjóðfélaginu. 
Stóraukinn fjöldi einkahlutafélaga og einstaklinga sem einungis hafa fjármagnstekjur hefur leitt 
af sér að einstaklingar sem áður greiddu skatt bæði til ríkis og sveitarfélaga greiða nú í litlum 
mæli skatt til sveitarfélaga.  
Sveitarfélögin hafa þó eftir sem áður lögbundnar skyldur um að veita öllum íbúum sínum 
þjónustu. Því er óeðlilegt að breytingar á skattaumhverfi og skattareglum leiði það af sér að 
skattar, sem undir þeirri þjónustu eiga að standa, hverfi með öllu eða rýrni verulega fyrir einhliða 
ákvarðanir ríkisvaldsins. 
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Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 leggur mikla áherslu á 
mikilvægi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga þannig að hann standi undir nafni.  Leggja verður ríkari 
áherslu á það hlutverk Jöfnunarsjóðs að tryggja að hægt sé að veita sömu þjónustu við íbúa 
landsins óháð búsetu. Þetta verður að hafa að leiðarljósi við endurskoðun á reglum sjóðsins. 
Fundurinn leggur jafnframt áherslu á mikilvægi þess að landshlutasamtökum sveitarfélaga verði 
áfram tryggð framlög úr sjóðnum. 
Fráveitumálefni 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 felur stjórn SSA að beita sér 
fyrir því að ríkisvaldið komi í auknum mæli að fjármögnun fráveituverkefna sveitarfélaga. Miðað 
við núverandi tekjustofna sveitarfélaga er augljóst að mörg þeirra hafa ekki bolmagn til að standa 
við lög um fullnægjandi hreinsun fráveitu. Þá áréttar aðalfundur SSA að ríkisvaldið hlutist til um 
að tekið verði tillit til staðhátta við fráveitugerð sem ekki eru þeir sömu hér og víða erlendis. 
Byggðastofnun og Þróunarfélag Austurlands 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 leggur mikla áherslu á að 
starfsemi Þróunarfélaga í landshlutanum og Byggðastofnunar verði efld. Með því aukast 
möguleikar þessara stofnana til að vinna heildstætt fyrir sveitarfélögin og atvinnulífið í 
landshlutanum. 
 
Samskipti ríkis og sveitarfélaga. 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 beinir því til Ríkisstjórnar 
Íslands að nú þegar verði tekin upp ný vinnubrögð í samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Ekki getur 
gengið lengur að þessi tvö stjórnsýslustig geti ekki átt eðlileg samskipti vegna þeirrar tortryggni 
sem þar ríkir. 
 
Skipulags- og byggingarmál.  
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 leggst gegn nýju frumvarpi að 
skipulags- og byggingarlögum. Í frumvarpinu eru að finna ákvæði sem vega að 
sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaganna. Fundurinn fagnar vinnu Sambands íslenskra sveitarfélaga 
varðandi gerð umsagnar um drög umræddra laga. 
 
                                 Samþykkt samhljóða að vísa þingskjali no  17  til allsherjarnefndar . 
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Til samgöngunefndar: 
 
Fundargerð SSA frá 10. sept. 2007. 
 
Fundargerð SASSA  ( Þingskjal no. 16) 
 
Fundur í samgöngunefnd SSA mánudaginn 10.september 2007,  á skrifstofu Fljótsdalshéraðs, 
Lyngási 12, Egilsstöðum kl. 16:00.   
Mættir eru : Andrés Skúlason, Björn Ármann Ólafsson,  Eiður Ragnarsson, Íris Valsdóttir,  
Reynir Arnarsson, Þorsteinn Steinsson og Þorvaldur Jóhannsson framkvæmdastjóri SSA.   
 

1. Fundur settur kl. 16:00: 
a) Björn Ármann form. setti fund og bauð fundarmenn velkomna 
b) Yfirfarin og samþykkt er fundargerð síðasta fundar SASSA frá 22.febrúar 2007. 

 
2. Tillögur til aðalfundar SSA: 
Vegir: 
1. Að viðhalda því vegakerfi sem nú þegar hefur verið byggt upp, ásamt því að stytta leiðir 

og auka öryggi vegfarenda.  
2. Að eftirtaldir kaflar á þjóðvegi 1 verði forgangsverkefni, og að þeim verði lokið sem allra 

fyrst:   
• Í Öræfasveit, 
• við Hornafjarðarfljót, 
• um  Þvottár- og Hvalnesskriður,  
• í  Hamarsfirði,  
• í Berufjarðarbotni,  
• í Skriðdal, 
• Einnig er forgangsverkefni að einbreiðar brýr heyri sögunni til. 

3. Að auknu fjármagni verði  veitt til nýframkvæmda og endurbóta við safnvegi, tengivegi 
og styrkvegi, með tilliti til umferðaröryggis, styttinga og uppbyggingar, s.s.  

• á Öxi,  
• á Suðurfjarðarvegi 
• á Hólmahálsi,  
• á Borgarfjarðarvegi  
• um Jökulsárhlíð 
• Mjóafjarðarheiði 
• vegna tengingar Vopnafjarðar um Vopnafjarðarheiði við þjóðveg 1. 

4. Að auka verulega vetrarþjónustu Vegagerðarinnar í fjórðungnum til að tryggja öruggar 
heilsárssamgöngur milli allra byggðarkjarna. 

5. Að tryggja fjármagn til girðinga meðfram öllum þjóðvegum á Austurlandi og að fela 
veghaldara að sjá um viðhald þeirra. 

6. Auknir þungaflutningar á þjóðvegunum hafa rýrt umferðaröryggi og m.a. þess vegna þarf 
að setja aukið fjármagn í þjóðvegina til að bæta það.  



 10 

7. SASSA vill lýsa sérstakri ánægju við samgönguyfirvöld með ákvörðun um flýtingu á 
nýjum vegi um Öxi þar sem áætluð verklok eru árið 2011. 

 
Jarðgöng: 
8. Að nú þegar verði tryggt fjármagn til athugana á þeim verkefnum sem tíunduð eru í 

samgönguáætlun sem næstu kostir í jarðgangagerð á Austurlandi þ.e. Norðfjarðargöngum 
og Vopnafjarðargöngum og farið verði í þær rannsóknir tafarlaust.  

• Í jarðgangamálum vill SASSA lýsa yfir ánægju sinni með flýtingu 
Norðfjarðarganga. En jafnframt benda á að margítrekað hefur verið ályktað um 
það á vettvangi SSA að næstu jarðgöng á Austurlandi eigi að vera 
Norðfjarðargöng og Vopnafjarðargöng. 

• SASSA vill einnig koma því á framfæri að það hafi verið skilningur 
sveitarstjórnarmanna á Austurlandi, að Lónsheiðargöng væru sértæk aðgerð og 
staða þeirra  á samgönguáætlun ætti ekki að hafa áhrif á aðrar framkvæmdir í 
fjórðungnum. 

• Jafnframt leggur SASSA á það áherslu að fjármagn fáist til áframhaldandi 
rannsókna og undirbúning á svokölluðum Miðfjarðargöngum.  

 
Hafnir: 
9. Að gildistöku 24. gr. Hafnarlaga, sem fjallar um ríkisstyrktar framkvæmdir, verði frestað 

ótímabundið og lögin endurskoðuð. Á meðan endurskoðun er í gangi verði haldið áfram 
að styrkja hafnarframkvæmdir, sem falla undir núverandi ákvæði. Einnig verði auknu 
fjármagni veitt í nýframkvæmdir. 

10. Að aðstaða til tollskoðunar og móttöku farþega við ferjuhöfn á Seyðisfirði verði bætt. 
 
Flugvellir: 
11. Að lengja flugbraut Egilsstaðaflugvallar í 2.700 metra og gera hann þannig úr garði að 

hann uppfylli ýtrustu kröfur sem flugvöll í millilandaflugi. 
12. Að viðhalda og bæta þjónustu og öryggi á Hornafjarðarflugvelli, s.s. með gerð 

þverbrautar, til að auka notkunarmöguleika vallarins, völlurinn verði áfram viðurkenndur 
sem millilandaflugvöllur .  Hið sama gildir um 

       Vopnafjarðarflugvöll hvað varðar flugöryggi og þjónustu við íbúa norðan 
       Smjörvatnsheiðar. Til þess þarf fjarmagn til flugvallanna 

 
Fjarskipti: 
13. Lögð er áhersla á að allir vegir á milli þéttbýlisstaða á Austurlandi verði nú þegar settir í 

GSM samband, og vill benda á að stórir hlutar þjóðvegar 1, eru ekki með samband og 
einnig fleiri vegir og má þar nefna Vopnafjarðarheiði eystri, Fjarðarheiði, Vatnsskarð, 
Mjóafjarðarheiði, Fagradal, Suðurfjarðaveg, og Öxi. SASSA undirstrikar að hluti af 
öryggi vegfarenda sé hnökralaust GSM samband á öllum vegum. 

14. SASSA leggur mikla áherslu á að nú þegar verði byggt upp háhraðanetssamband í 
dreifbýli með markvissum hætti. 
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3. Samkeppni í flugi, verð á flugfari austur á land: 

 
SASSA mótmælir harðlega hækkun Flugfélags Íslands á flugfargjöldum af 
landsbyggðinni til Reykjavíkur í skjóli einokunar. Ekki hefur verið hægt að koma á 
eðlilegri samkeppni á flugleiðum af landsbyggðinni til Reykjavíkur vegna aðstöðuleysis í 
flugstöðinni á Reykjavíkurflugvelli, sem er í eigu og stjórnað af Flugfélagi Íslands. Engin 
rök eru fyrir þessari hækkun önnur en óhagkvæmur rekstur flugflota Flugfélags Íslands 
sem er velt á neytendur í skjóli einokunar. 
SASSA hvetur ríkisstjórn Íslands til að bæta strax úr aðstöðuleysi flugfélaga á 
Reykjavíkurflugvelli með byggingu samgöngumiðstöðvar, þannig að hægt verði sem fyrst 
að koma á heilbrigðri samkeppni í flugþjónustu við landsbyggðina. 
Sú gífurlega háa verðlagning sem nú er á flugleiðinni milli Egilsstaða og Reykjavíkur er 
ekki boðleg íbúum Austurlands þar sem hin dýru fargjöld hafa tvímælalaust mjög 
neikvæð og hamlandi áhrif á búsetu og atvinnurekstur á öllu Austurlandi. 

 
4. Önnur mál. 

Umræður um ýmiss mál en engar bókanir 
 
Fleira ekki fært til bókar 
Fundi slitið kl. 18:15 
Fundargerðina rituðu Björn Ármann Ólafsson og Eiður Ragnarsson 
 
                      Samþykkt samhljóða að vísa þingskjali no. 16  til Samgöngunefndar.  

 
 
Til byggða- og atvinnumálanefndar: 
Þingskjal nr. 18. 
Byggða- og atvinnumál ( Þingskjal no 18) 
 
Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna samdráttar í þorskafla 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 fagnar þeim jákvæðu 
byggðaaðgerðum sem koma fram í tillögum ríkisstjórnar.  Aðalfundurinn furðar sig hins vegar á 
því að ríkisstjórnin skuli ekki nota tækifærið til þess að taka upp raunverulega byggðastefnu.  Nú 
var lag. 
Jafnframt lýsir fundurinn undrun sinni yfir því að lítið er í tillögunum sem kemur til móts við þá 
miklu kjaraskerðingu sem blasir við sjómönnum og landverkafólki.  Aðalfundurinn óttast að 
verði ekkert aðgert leiði það til enn frekari atgerfisflótta úr þessum stéttum. 
Þá er að mati fundarins allt of lítið í tillögunum sem gagnast muni útgerðaraðilum og fiskvinnslu.  
Eðlilegt væri að leggja veiðileyfagjald af á meðan samdráttarskeið stendur yfir.  Jafnframt þyrfti 
að koma til móts fiskvinnslu með hækkun á greiðsluhlutfalli Atvinnuleysistryggingasjóðs. 
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Uppbygging og markaðssetning ferðaþjónustu 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 beinir þeim eindregnu 
tilmælum til ráðherra ferðamála og ríkisvaldsins að á næstu árum verði veitt sérstöku fjármagni 
til uppbyggingar, þróunar og markaðssetningar á sviði ferðaþjónustu á jaðarsvæðum 
fjórðungsins, þar sem áhrifa stóriðju og stóriðjuframkvæmda á Austurlandi gætir ekki. 
Jafnframt leggur fundurinn áherslu á að vegna mikilla vegalengda innan fjórðungsins og til að 
tryggja öryggi ferðamanna verði þar reknar tvær fullgildar landshlutamiðstöðvar, á Höfn og 
Egilsstöðum, auk landamærastöðvar á Seyðisfirði. 
Fundurinn beinir og þeim tilmælum til ferðaþjónustuaðila að jafnframt því sem þeir skerpi 
áherslur í markaðssetningu einstakra svæða, skoði þeir með hvaða hætti þeir geti aukið samstarf 
innan fjórðungsins og við aðra landshluta m.a. með tilliti til stofnunar Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Vatnajökulsþjóðgarður 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 fagnar því að nú hylli undir 
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og ítrekar fyrri ályktanir um mikilvægi þess að tryggðir verði 
nægir fjármunir til uppbyggingar og reksturs stærsta þjóðgarðs Evrópu.  
Áhersla er lögð á að völd og áhrif heimamanna verði tryggð t.d. með þjónustusamningi 
yfirstjórnar um rekstur og uppbyggingu á einstökum rekstrarsvæðum. 
Við uppbyggingu þjóðgarðsins er nauðsynlegt frá byrjun að lögð sé áhersla á öryggismál þeirra 
sem um svæðið fara. 
Skógrækt ríkisins 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 beinir því til þingmanna og 
fjárveitingarvaldsins að tryggt verði að Skógrækt ríkisins geti sinnt lögbundu hlutverki sínu.  Efla 
þarf og styrkja Skógrækt ríkisins á Austurlandi, m.a. til að styrkja og efla rannsóknarstarf í 
landshlutanum. 
Aukið fjármagn til skógræktarverkefna  
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 leggur áherslu á að staðið 
verði við áætlanir um landshlutabundin skógræktarverkefni s. s. Héraðs-, Austurlands- og 
Suðurlandsskóga. 
 
Starfsendurhæfing Austurlands: 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 fagnar stofnun 
Starfsendurhæfingar Austurlands og  felur stjórn SSA og aðildarsveitarfélögum að útfæra 
aðkomuleið  sveitarfélaganna að stuðningi við starfsemina. 
 
Úrvinnsla úrgangs og sorps . 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 felur stjórn SSA og 
Þróunarfélagi Austurlands í samstarfi við aðildarsveitarfélögin að vinna með  og leita  
skynsamlegra  lausna á meðferð og úrvinnslu úrgangs sem hentað geti í landshlutanum. Hér er 
um brýnt verkefni að ræða sem æskilegt er að vinna saman á landshlutavísu.   
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Hagvöxtur utan Miðsvæðis Austurlands. 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 felur stjórn SSA að óska eftir 
því við Byggðastofnun og Hagfræðistofnun H. Í að greina sérstaklega hagvöxtinn utan 
vaxtarsvæðis Mið-Austurlands.  
 
Orku og stóriðjumál 
Aðalfundur SSA á Vopnafirði 21. - 22. september 2007 skorar á stjórnavöld að:  

1 Standa við gefin fyrirheit um að ekki kæmi til hækkunar á raforkuverðs vegna breytinga á 
raforkulögum. Sérstaklega verður að horfa til notenda í dreifbýli og smærri fyrirtækja .  

2 Tryggja aukið fjármagn til jöfnunargreiðslu (niðurgreiðsla) til húshitunar þar sem hún er 
hæst á landsbyggðinni.   

3 Stórátak verði  gert í jarðhitaleit á köldum svæðum. Til að svo megi verða þarf verulega 
aukið fjárframlag ríkisins til átaksins. 

4 Að hækka viðmið  eingreiðslu til nýrra hitaveita   úr 8 árum nú í 12 ár. 
5 Stórefla orkusjóð m. a til að greiða upp skuld til nýrra hitaveita og mæta nýjum aðkallandi 

verkefnum sem bíða.   
 

Hitaveituvæðum Austurland - Sérstakt átak 2008-2018 
Aðalfundur SSA samþykkir að beina  því til stjórnar SSA og aðildarsveitarfélaga að skipaður 
verði starfshópur hagsmunaaðila  sem skoði möguleika á stofnun   fyrirtækis á Austurlandi   sem 
hefur það að markmiði að hitaveituvæða landshlutann á næstu 10 árum. Til undirbúnings 
verkefninu  ,sem fram fari 2008, verði kallaðir til  fulltrúar frá  orkufyrirtækjum, stjórnvöldum , 
Þróunarfélagi Austurlands og annarra hagsmunaðila.  
 
Greinargerð . Nú þegar fyrir liggur að orkufyrirtækin , bankarnir og stjórnvöld eru að setja 
milljarða kr. í útrás  til að koma á framfæri þekkingu og þátttöku  í verkefnum sem tengjast 
orkuöflun erlendis , er  ekki úr vegi að  skoða af fullri  alvöru með að gera innrás á Austurland 
og  taka landshlutann, sem er skilgreindur kalt svæði , sem sérstakt verkefni til átaks í 
hitaveituvæðingu.  
 
Byggja má undirbúningsvinnu m. a,. á þeim upplýsingum sem fyrir liggja í þeim 15. verkefnum í 
landshlutanum  sem jarðfræðistofa Stapi ehf.  Ómar Bjarki Smárason Jarðfræðingur hefur aflað. 
Húshitun með rafhitun er hlutfallslega langmest  á Austurlandi og jöfnunargreiðslur sem eru 
allmiklar duga hvergi nærri til að gera kostnaðinn ásættanlegan. 
Gróflega áætlað er talið að heildarkostnaður við verkefnið geti numið  1.5-1.8. milljarði kr.   
 
Reykjavíkurflugvöllur 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september skorar á stjórnvöld að hraða 
uppbyggingu samgöngumiðstöðvar við Reykjavíkurflugvöll enda tryggir það að miðstöð 
innanlandsflugs verði áfram í Reykjavík.  
 
Vöktunarverkefnið  
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 lýsir eftir vöktunarverkefni 
sem sett var á stofn við upphaf stóriðjuframkvæmda á Austurlandi og átti að fela á sér rannsóknir 
á samfélagslegum áhrifum stóriðju- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi.  
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Afurðarstöð MS 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 mótmælir harðlega þeim 
tillögum MS að leggja niður mjólkurvinnslu á Egilsstöðum.   
Með því að hætta rekstri mjólkurstöðvarinnar á Egilsstöðum er vegið að landbúnaði sem 
atvinnugrein á Austurlandi og lýsir aðalfundurinn undrun sinni á því að fyrirtæki í eigu bænda 
skuli koma fram með þessum hætti. 
Vaxtarsamningur Austurlands. 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 skorar á ríkisvaldið að standa 
við fyrirheit um fjárframlög til Vaxtarsamnings Austurlands. 
 
               Samþykkt samhljóða að vísa þingskjali no. 18. til Byggða og atvinnumálanefndar  
 
 
Til mennta- og menningarmálanefndar: 
 
Mennta – og menningarmál  . ( Þingskjal no 19 )  
Tillaga að ályktun um samstarf í menningarmálum 
Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 lýsir ánægju sinni með það 
öfluga starf sem unnið er í menningarmiðstöðvum fjórðungsins.  
Samband sveitarfélaga á Austurlandi fagnar þeirri grósku sem er í menningarstarfi á Austurlandi í 
dag. Jafnframt lýsir fundurinn ánægju sinni með þann árangur á sviði menningarmála sem náðst 
hefur með samningi ríkis og sveitarfélaga á Austurlandi og fram kemur í árangursmati sem unnið 
var fyrir menningarráðið á þessu ári.  
 Fyrir liggur að sveitarfélögin hafa uppfyllt samninginn við ríkið umfram viðmið og er sú 
niðurstaða gott veganesti þegar sest verður niður með ríkisvaldinu á næstu vikum við endurnýjun 
samnings ríkis og sveitarfélaga um menningarmál sem taka á gildi frá og með næstu áramótum.  
Vekja ber athygli á að framlag ríkisins í núverandi menningasamningi er mun lægra en í öðrum 
gildandi samningum við aðra landshluta. 
Miklar væntingar eru gerðar til menningarmiðstöðvanna fjögurra sem mikilvægs þáttar í 
uppbyggingu menningar- og listastarfsemi á Austurlandi.  Mikilvægt er að nýr samningur ríkis og 
sveitarfélaga á Austurlandi um menningarmál, geri ráð fyrir enn meiri fjármunum til 
menningarstarfs á Austurlandi enda sýnir reynslan að mikil þörf er á því. 
 
Tillaga að ályktun um Gunnarsstofnun.  
Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 telur að uppbygging síðustu ára 
á starfsemi Stofnunar Gunnars Gunnarssonar á Skriðuklaustri hafi haft mikla þýðingu á 
fjórðungsvísu.  Fundurinn skorar á ríkisvaldið að tryggja framtíð stofnunarinnar sem sterkrar og 
sjálfstæðrar menningarstofnunar. 
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 Jafnframt verði að tryggt verði til framtíðar fjármagn til viðhalds og endurbóta á eignum 
þjóðarinnar að Skriðuklaustri. 

Tillaga að ályktun um fornleifarannsókn á Skriðuklaustri. 
Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 hvetur stjórnvöld til að tryggja 
áframhaldandi fjármagn til fornleifarannsóknarinnar á Skriðuklaustri svo að ljúka megi henni á 
næstu árum. Rannsóknin hefur leitt í ljós gagnmerkar upplýsingar fyrir sögu fjórðungsins og 
þjóðarinnar á síðmiðöldum og kollvarpað gömlum kenningum um klausturbyggingar og starfsemi 
klaustra.  

Tillaga að ályktun um Þórbergssetur. 
Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 telur að uppbygging 
Þórbergsseturs á Hala hafi mikla þýðingu á landsvísu. Fundurinn bendir á að fjárframlög til 
setursins eru afar lítil. Því leggur fundurinn til að Þórbergssetri verði tryggð samsvarandi 
rekstrarframlög og Gunnarsstofnun og Gljúfrasteini svo framtíð Þórbergsseturs sem 
menningarstofnunar verði tryggð samsvarandi rekstrarframlög frá ríkinu. 
 
Tillaga að ályktun um Þekkingarnet Austurlands 
Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007  fagnar jákvæðri framþróun 
Þekkingarnets Austurlands sem er í örum vexti.  
Fundurinn leggur áherslu á að haldið verði áfram að efla starfsemina á sviði símenntunar með því 
að auka framboð og gæði þeirra námskeiða sem íbúum standa til boða. Sérstaklega verði horft til 
þess hóps sem hefur stutta formlega skólagöngu. 
Fundurinn telur uppbyggingu háskólanáms á Austurlandi afar jákvæðan þátt í þróun menntunar í 
landshlutanum. Einnig telur hann mikilvægt að auka framboð fjarnáms á háskólastigi, m.a. með 
samstarfi innlendra og erlenda háskóla. 
ÞNA hefur með höndum umsjón og framkvæmd menntunar og rannsóknarklasa 
Vaxtarsamningsins. ÞNA starfar náið með Þekkingarsetrunum þremur á Austurlandi þ. e. 
Nýheimum á Höfn, Búlandi í Neskaupstað og nýstofnað Þekkingarsetur ehf á Egilsstöðum. 
Aðalfundur SSA fagnar  fyrirhugaðri  starfsemi HR á Reyðarfirði og vilja ÞNA til  að koma að 
þeirri starfsemi. 
 
Tilraunaverkefnið “Netháskóli á Austurlandi” er spennandi verkefni sem ÞNA hefur verið falið 
að móta og vinna með á landsvísu.    
Aðalfundur SSA telur mikilvægt að ÞNA vinni að þessum markmiðum í samstarfi við og með 
stuðningi frá ríkisvaldinu, sveitarfélögum, stofnunum og atvinnulífi í landshlutanum. 
Tillaga að ályktun um framhaldsskóla. 
Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 á Fundurinn leggur áherslu á að 
framhaldsskólarnir á starfssvæði SSA gegna lykilhlutverki í mótun mannlífs og undirbúningi 
ungmenna og annarra til þróttmikillar framtíðar hér eystra. Fundurinn felur stjórn SSA að vinna 
áfram að bættri aðstöðu skólanna til að gegna hlutverki sínu. Einnig skorar fundurinn á stjórnvöld 
að standa vel að uppbyggingu og rekstri framhaldsskólanna á starfssvæði SSA í ljósi þeirrar 
fólksfjölgunar sem þegar hefur átt sér stað og framundan er. 
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Tillaga að ályktun um málefni innflytjenda. 
Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 fagnar skýrslunni Svona gerum 
við um málefni nýrra íbúa á Austurlandi s.l. vetur. Skýrslan er afrakstur vinnu fjölmargra aðila 
sem unnu frábært starf við að taka á þeim verkefnum sem blasa við í málefnum nýrra íbúa og 
einnig að koma fram með leiðir til þess að vinna þessi verkefni. Þorvaldur Jóhannsson 
framkvæmdastjóri SSA og Hafliði H. Hafliðason verkefnisstjóri hjá Þróunarfélagi Austurlands 
hófu í kjölfarið að kynna skýrsluna fyrir sveitarfélögum á Austurlandi. Skýrsla vakti töluverða 
athygli á landsvísu og hafa verið haldnar kynningar á henni og vinnunni í kringum hana á 
ráðstefnum víðs vegar um landið. 
Ætlunin er að aðildarfélög SSA geti nýtt sér þá vinnu sem fram fer í Fjarðabyggð og heimfært á 
sín sveitarfélög.  Eftirfylgniteymi SSA ,  fylgist náið  með vinnu og framvindu verkefnisins. 
Tillaga að ályktun um framhaldsnám tónlistarnema. 
Aðalfundur SSA haldinn á skorar enn og aftur á ríkisvaldið að axla að fullu ábyrgð sína á 
framhaldsnámi á sviði tónlistar og greiða að fullu stjórnunar- og kennslukostnað við námið. 
Tillaga að ályktun um eflingu iðn- og starfsnáms.  
Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september skorar áfram á yfirvöld menntamála 
að stórefla kynningu á iðnnámi og starfsnámi á framhaldsskólastigi. Þá vill fundurinn hvetja til 
þess að Verkmenntaskóla Austurlands verði ávallt gert kleift að rækja hlutverk sitt sem 
kjarnaskóla iðn- og tæknimenntunar í landshlutanum. Eftirspurn eftir iðnlærðu fólki og fólki með 
starfsmenntun er gríðarlega mikil á Austurlandi og landinu öllu og því ætti efling slíks náms að 
vera forgangsverkefni hjá hlutaðeigandi stjórnvöldum. 
Tillaga að ályktun um að jafna aðstöðu til náms. 
Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september telur mikilvægt að framhaldsskólum 
sé gert fjárhagslega kleift að mæta eftirspurn úr dreifðum byggðum til fjarnáms. 
Í þessu sambandi minnir fundurinn á mikilvægi þess að fjarskiptanetið geti sinnt 
gagnaflutningum með sambærilegum kostnaði fyrir notendur, óháð búsetu . 
Tillaga að ályktun um æskulýðs- og íþróttamál.  
Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september fagnar þeirri miklu og mikilvægu 
uppbygginu sem hefur átt sér stað í æskulýðs- og íþróttamálum í fjórðungnum og skorar á 
sveitarstjórnir innan SSA að halda áfram á sömu braut. Fundurinn leggur áherslu á mikilvægi 
æskulýðs- og íþróttastarfs sem forvarnarstarfs og skorar á ríkisvaldið að halda áfram stuðningi 
við það starf sem unnið er í þessum málaflokki t.d. með öflugum íþróttasjóði og stuðningi við 
uppbyggingu og rekstur ungmennahúsa. Fundurinn skorar á stjórnvöld að auka fjármagn til 
sjóðsins með það að markmiði að hann styðji betur við íþrótta- og æskulýðsstarf á 
landsbyggðinni m.a. vegna hins mikla ferðakostnaðar sem íþrótta- og æskulýðsfélög  þurfa að 
bera. 
Aðalfundurinn ítrekar að stjórnvöld tryggi að málið nái fram að ganga.  
                    Samþykkt samhljóða að vísa þingskjali no 19  til mennta og menningarmálanefndar  
Fundi frestað kl. 17:15.  
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Laugardagur 22. sept. 
 
Nefndir að störfum frá kl. 09:00 – 13:10. 
Fundi framhaldið kl. 11:00. 
 
 

6. Meðferð og úrvinnsla úrgangs / sorps: 
Helga Hreinsdóttir, frkvstj. HAUST, og Friðfinnur Einarsson, frkvstj. Íslenskrar 
Umhverfistækni. 
 
Helga gerði grein fyrir skyldum sveitarfélaga lögum skv. um meðhöndlun úrgangs eða eins og á 
fyrstu glærunni stóð hugðist Helga upplýsa um stöðuna og þær “leikreglur” sem gilda og eru í 
farvatninu hvað sveitarfélögin varðar.  Hvað er úrgangur var spurt.  Svar:  Hvers kyns efni eða 
hlutir sem tiltekinn aðili ákveður að losa sig við eða er gert að gera það.  Lögum skv. ber svfél. að 
sinna þessum mikilvæga þætti innan ramma laganna, gerði Helga nánari grein fyrir í hverju þær 
skyldur felast.  Landsáætlun fyrir 2004-2016 liggur fyrir, svæðisáætlanir hafa verið unnar og 
samþykktir eru fyrirliggjandi hjá svfél. í landinu.  Landsáætlun felur í sér markmið sem íbúum 
svfél. er ætlað að ná, s. s. eru ökutæki endurnotuð og endurnýtt í ársbyrjun 2006 að 85% en ætlað 
að vera 95% árið 2015.  Á hinn bóginn skal lífrænn heimils- og rekstrarúrgangur minnka, niður í 
75% árið 2009 og í 50% árið 2013.  Öll svfél. á Austurlandi nota urðun sem meginleið til 
endanlegrar förgunar en breytingar eru í farvatninu því fyrir 16. júlí 2009 að laga sig að breyttum 
kröfum lögum skv.  Helga bar síðan saman kosti og galla urðunar og brennslu úrgangs. 
 
Friðfinnur tók til umfjöllunar orkuendurvinnslu sorps, sorpgösun og sorpbrennslu.  Fram kom að 
á jafnvel þéttbýlustu stöðum landsins virðist erfitt að skipuleggja efnislega endurvinnslu sorps.  Í 
ljós hefur komið að flokkun sorps á heimilum og í fyrirtækjum er allflókið ferli en óflokkað sorp 
inniheldur verulegt magn efna sem ekki brotnar ekki niður með lífrænu niðurbroti.  Víða erlendis 
eru uppi efasemdir um umhverfislegan ávinning af flutningi flokkaðs sorps til endurvinnslu, svo 
sem pappírs.  Af eðlilegum ástæðum skal finna orkuvinnslustöð stað þar sem orku er helst þörf.  
Brennslukerfið þarf að virka vel til að skila sem bestu gasi til reykhreinsikerfisins.  Síðan vék 
Friðfinnur að ýmsum leiðum að markmiðinu í gegnum ristarbrennslukerfi, veltuofna og 
snúningsofna. 
 
Fyrirspurn barst frá Ólafi H. Sigurðssyni varðandi jarðgerð á Austurlandi og svöruðu Helga og 
Friðfinnur framkominni fyrirspurn. 
 

7. Tengslanet Austfirskra kvenna, TAK: 
Katla Steinsson, formaður stjórnar TAK kynnti hugmyndafræðina að baki tengslanetinu en rekja 
má upphafið til haustsins 2005 er hópur kvenna kom saman fyrir tilstuðlan Þróunarfélags 
Austurlands.  Rædd var staða kvenna á Austurlandi og möguleikar til þess að efla mátt þeirra og 
megin.  Forsendur stofnunar voru síðan raktar og gerð grein fyrir starfsemi TAK; samtökin halda 
reglulega fundi, stuðla að því að koma á áhugaverðum ráðstefnum, námskeiðum og fyrirlestrum.  
TAK rekur öflugan vef sem er aðalsamskiptaleið samtakanna og veita hvatningarverðlaun þeim 
aðila er þótt hefur skarað fram úr.  Áhugasviðum TAK er skipt í 4 meginhópa er varða: 1) 
atvinnulíf;  2) menningu, listir og rannsóknir;  3) almenna fræðslu og félagsmál;  4) stjórnmál og 
stjórnsýslu.  Samtökin hafa þegar staðið fyrir 2 námskeiðum, 3 fyrirlestrum og yfir 20 
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málþingum.  Framundan er margvísleg starfsemi er tekur til fyrirtækjaheimsókna, námskeiða- og 
ráðstefnuhalds og blaðaútgáfu svo fátt eitt sé nefnt. 
 

Hádegisverðarhlé frá kl. 12:10 - kl. 13:20. 
 
Nefndastörfum lýkur kl. 13:10. 
 

8. Afgreiðsla nefndaálita og umræður. 
 

1. Allsherjanefnd – Flutningsmaður:  Ævar Ármannsson formaður. 
Nefndarmenn:  Gunnhildur Ingvarsdóttir, Stefán Bragason, Sigrún Birna Björnsdóttir, Aðalsteinn 
Valdimarsson, Árni Rúnar Þorvaldsson, Anna Pála Víglundsdóttir og Vilhjálmur Jónsson 

Ályktun um heilbrigðiseftirlit. 

41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 minnir á að 
Heilbrigðiseftirlit Austurlands hefur lengi sóst eftir verkefnum frá Umhverfisstofnun umfram það 
sem þegar er.  Viðurkennt er að fagþekking og færni eru til staðar hjá embættinu og lagaheimildir 
eru fyrir slíku framsali verkefna. 

Nú þegar hillir undir lok stórframkvæmda á Austurlandi liggur fyrir að fækka þarf starfsmönnum 
HAUST ef ekki finnast önnur verkefni.  Þetta gerist á sama tíma og búast má við fækkun starfa í 
öðrum greinum atvinnulífsins á Austurlandi, m.a. vegna skerðingar á fiskveiðikvóta.  

Jafnréttisyfirlýsing SSA 

41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 ítrekar stuðning við 
jafnréttisyfirlýsingu SSA frá aðalfundi 2002 svohljóðandi: 

,,Í starfi SSA skal það vera meginregla að bæði kyn verði þátttakendur í sem flestum verkefnum. 
Við kjör í stjórn, nefndir og ráð á vegum sambandsins skal taka tillit til þessara meginreglu eins 
og frekast er kostur. Þá eru allar sveitarstjórnir á sambandssvæðinu hvattar til þess að setja sér 
jafnréttisáætlanir.” 

Jafnframt minnir aðalfundurinn sveitarstjórnir á ábyrgð þeirra í jafnréttismálum.  

Ályktun um fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga 

41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 skorar á ríkisvaldið að hefja 
nú þegar heildarendurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga í samvinnu við Samband íslenskra 
sveitarfélaga. Markmiðið er að fjölga skattstofnum, t.d. með hlutdeild í fjármagnstekjuskatti og 
skatti af einkahlutafélögum og orkumannvirkjum, þannig að sveitarfélög beri ekki skarðan hlut 
frá borði m. v. breytta uppsprettu tekna í þjóðfélaginu.  
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Stóraukinn fjöldi einkahlutafélaga og einstaklinga sem einungis hafa fjármagnstekjur hefur leitt 
af sér að einstaklingar sem áður greiddu skatt bæði til ríkis og sveitarfélaga greiða nú í litlum 
mæli skatt til sveitarfélaga.  

Sveitarfélögin hafa þó eftir sem áður lögbundnar skyldur um að veita öllum íbúum sínum 
þjónustu. Því er óeðlilegt að breytingar á skattaumhverfi og skattareglum leiði það af sér að 
skattar sem undir þeirri þjónustu eiga að standa hverfi með öllu eða rýrni verulega fyrir einhliða 
ákvarðanir ríkisvaldsins. 

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 

41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 leggur mikla áherslu á 
mikilvægi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga þannig að hann standi undir nafni. Leggja verður ríkari 
áherslu á það hlutverk Jöfnunarsjóðs að tryggja að hægt sé að veita sömu þjónustu við íbúa 
landsins óháð búsetu. Þetta verður að hafa að leiðarljósi við endurskoðun á reglum sjóðsins sem 
mikilvægt er að hraðað verði og lokið sem fyrst. Fundurinn leggur jafnframt áherslu á mikilvægi 
þess að landshlutasamtökum sveitarfélaga verði áfram tryggð framlög úr sjóðnum.  

Fráveitumálefni 

41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 felur stjórn SSA að beita sér 
fyrir því að ríkisvaldið komi í auknum mæli að fjármögnun fráveituverkefna sveitarfélaga. Miðað 
við núverandi tekjustofna sveitarfélaga er augljóst að mörg þeirra hafa ekki bolmagn til að standa 
við lög um fullnægjandi hreinsun skólps. Þá áréttar aðalfundur SSA að ríkisvaldið hlutist til um 
að tekið verði tillit til mismunandi rekstrarforms og uppbyggingar við fráveitugerð sem og 
staðhátta sem ekki eru þeir sömu hér og víða erlendis. 

Byggðastofnun og Þróunarfélag Austurlands 

41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 leggur mikla áherslu á að 
starfsemi Þróunarfélaga í landshlutanum og Byggðastofnunar verði efld. Með því aukast 
möguleikar þessara stofnana til að vinna heildstætt fyrir sveitarfélögin og atvinnulífið í 
landshlutanum. 
 

Samskipti ríkis og sveitarfélaga. 

 41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 beinir því til Ríkisstjórnar 
Íslands að nú þegar verði tekin upp ný vinnubrögð í samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Gera 
verður kröfu til þess að þessi tvö stjórnsýslustig geti átt eðlileg samskipti sín á milli.  

Skipulags- og byggingarmál.  

41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 leggst gegn nýju frumvarpi að 
skipulags- og byggingarlögum. Í frumvarpinu eru að finna ákvæði sem vega að 
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sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaganna. Fundurinn fagnar vinnu Sambands íslenskra sveitarfélaga 
varðandi gerð umsagnar um drög umræddra laga. 
 
Breytingar á samþykktum SSA   2.gr og 7.gr.  ( Þingskjla no. 15)  
Formaður gerði grein fyrir breytingatillögunum . gr.2 leiðrétting að staðreyndum ( fækkun 
sveitarfélaga )  og   gr.7 . til samræmis við tímalengd á  setu aðalmanna í stjórn.    
 
Allar tillögur allsherjarnefndar  síðan til umfjöllunar. 
Ólafur Ármannsson gerði að umtalsefni samskiptum ríkis og sveitarfélaga, mikilvægi þess að 
unnið væri sem heild og tortryggni allri verði eytt. 
Aðalbjörn Björnsson spurði af hverju væri þörf á að breyta 7. gr.  Sagði jafnréttislýsingu ákaflega 
óljósa og taldi óþarfa á að hafa hana inni. 
Soffía Lárusdóttir sagði jafnréttisyfirlýsinguna eiga fullan rétt á sér og leggur til að engu verði 
breytt. 
Allar tillögur, utan breyting á samþykktum SSA,  bornar upp til samþykktar. 
Álit allsherjarnefndar, þingskjal no. 17, samþykkt samhljóða.   
  
 Breytingar á samþykktum SSA bornar upp til samþykktar . 
   2. gr. samþykkt samhljóða.  7 gr. stendur áfram  óbreytt. 
 

2. Byggða- og atvinnumálanefnd: Flutningsmaður:  Hjalti Þór Vignisson formaður. 
Nefndarmenn:  Jónas Guðmundsson, Steinn Eiríksson, Þorsteinn Bergsson, Valdimar Ó. 
Hermannsson, Sigurlaug Gissurardóttir, Björn Ingi Jónsson, Katrín Reynisdóttir, Páll Baldursson 
og Óðinn Gunnar Óðinsson. 
 
Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna samdráttar í þorskafla 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 fagnar þeim jákvæðu 
byggðaaðgerðum sem koma fram í tillögum ríkisstjórnar.  Niðurskurður aflaheimilda mun hafa 
víðtækar afleiðingar fyrir samfélagsþróun á landinu.   Aðalfundur SSA telur mikilvægt að 
grunngerð landsbyggðarinnar verði styrkt enn frekar t.d. með fjárfestingu ríkisins í samgöngum, 
menntun og aukinni atvinnuþróun.  Aðalfundur SSA telur að í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnar sé 
ekki komið til móts við þá miklu kjaraskerðingu sem blasir við sjómönnum, landverkafólki og 
einyrkjum í sjávarútvegi. 
 
Uppbygging og markaðssetning ferðaþjónustu 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 beinir þeim eindregnu 
tilmælum til ráðherra ferðamála og ríkisvaldsins að á næstu árum verði veitt sérstöku fjármagni 
til uppbyggingar, þróunar og markaðssetningar á sviði ferðaþjónustu á jaðarsvæðum 
fjórðungsins, þar sem áhrifa stóriðju og stóriðjuframkvæmda á Austurlandi gætir ekki.  Jafnframt 
leggur fundurinn áherslu á að vegna mikilla vegalengda innan fjórðungsins og til að tryggja 
öryggi ferðamanna verði þar reknar tvær fullgildar landshlutamiðstöðvar, á Höfn og Egilsstöðum, 
auk landamærastöðvar á Seyðisfirði.  Fundurinn beinir og þeim tilmælum til ferðaþjónustuaðila 
að jafnframt því sem þeir skerpi áherslur í markaðssetningu einstakra svæða, skoði þeir með 
hvaða hætti þeir geti aukið samstarf innan fjórðungsins og við aðra landshluta m.a. með tilliti til 
stofnunar Vatnajökulsþjóðgarðs. 
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Vatnajökulsþjóðgarður 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 fagnar því að nú hylli undir 
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og ítrekar fyrri ályktanir um mikilvægi þess að tryggðir verði 
nægir fjármunir til uppbyggingar og reksturs stærsta þjóðgarðs Evrópu.   Áhersla er lögð á að 
völd og áhrif heimamanna verði tryggð.    Við uppbyggingu þjóðgarðsins er nauðsynlegt að 
leggja áhersla á öryggismál þeirra sem um svæðið fara. 
 
Skógrækt 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 beinir því til þingmanna og 
fjárveitingarvaldsins að tryggt verði að Skógrækt ríkisins geti sinnt lögbundu hlutverki sínu.  Efla 
þarf og styrkja Skógrækt ríkisins á Austurlandi, m.a. með því að auka fjármuni til 
rannsóknarstarfs í landshlutanum.  Þá leggur fundurinn áherslu á að staðið verði við áætlanir um 
landshlutabundin skógræktarverkefni s.s. Héraðs-, Austurlands- og Suðurlandsskóga. 
 
Starfsendurhæfing Austurlands 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 fagnar stofnun 
Starfsendurhæfingar Austurlands og  felur stjórn SSA að útfæra aðkomuleið sveitarfélaganna að  
stuðningi við starfsemina.   
 
Úrvinnsla úrgangs og sorps . 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 felur stjórn SSA og 
Þróunarfélagi Austurlands í samstarfi við aðildarsveitarfélögin að leita lausna á meðferð og 
úrvinnslu úrgangs sem hentað geti í landshlutanum.  
 
Hagvöxtur á Austurlandi. 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 felur stjórn SSA að láta 
greina hagvöxt á einstökum svæðum á Austurlandi.  
 
Orku og stóriðjumál 
Aðalfundur SSA á Vopnafirði 21. - 22. september 2007 skorar á stjórnavöld að standa við gefin 
fyrirheit um að ekki kæmi til hækkunar á raforkuverði vegna breytinga á raforkulögum. 
Sérstaklega verður að  horfa til notenda í dreifbýli og smærri fyrirtækja.  Þá leggur fundurinn 
áherslu á að stjórnvöld tryggi aukið fjármagn til jöfnunargreiðslu til húshitunar þar sem hún er 
hæst á landsbyggðinni. Ennfremur leggur fundurinn áherslu á að hækka viðmið eingreiðslu til 
nýrra hitaveitna úr 8 árum í 12 ár og að orkusjóður verði efldur.  Aðalfundur SSA telur brýnt að 
stjórnvöld leggi aukna fjármuni til jarðhitaleitar á köldum svæðum. 
 
Reykjavíkurflugvöllur 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september skorar á stjórnvöld að hraða 
uppbyggingu samgöngumiðstöðvar við Reykjavíkurflugvöll enda tryggir það að miðstöð 
innanlandsflugs verði áfram í Reykjavík.  
 
Vöktunarverkefnið 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 telur mikilvægt að reglulega 
sé upplýst um stöðu vöktunarverkefnis sem felur í sér rannsóknir á samfélagslegum áhrifum 
stóriðju- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi. 
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Afurðarstöð MS 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 mótmælir harðlega þeim 
tillögum MS að leggja niður mjólkurvinnslu á Egilsstöðum.  Með því að hætta rekstri 
mjólkurstöðvarinnar á Egilsstöðum er vegið að landbúnaði sem atvinnugrein á Austurlandi og 
lýsir aðalfundurinn undrun sinni á því að fyrirtæki í eigu bænda skuli koma fram með þessum 
hætti.  Aðalfundur SSA á Vopnafirði leggur áherslu á að stórfyrirtæki sem starfa á 
landsbyggðinni axli samfélagslega ábyrgð. 
 
Tilfærsla verkefna á milli ráðuneyta 
41. aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. – 22. september 2007 leggur áherslu á að við 
tilflutning verkefna á milli ráðuneyta glatist ekki þekking og reynsla sem byggð hefur verið upp. 
 
Allar tillögur nefndarinnar til umræðu. 
Eiríkur Björn Björgvinsson  leggur til að farið verði sem fyrst að vinna í málefnum sorps í 
fjórðungnum, úrvinnsla og úrgangur sorps. 
Kristín Ágústdóttir spyr hvort einungis eitt vöktunarverkefni sé í gangi. 
 
                                  Þingskjal nr. 18 að öðru leyti samþykkt samhljóða. 
 

3. Mennta- og menningarmálanefnd - Flutningsmaður:  Soffía Lárusdóttir formaður. 
Nefndarmenn:  Jónína Rós Guðmundsdóttir / Árni Ólason, Eiríkur Björn Björgvinsson, Anna 
Sigríður Karlsdóttir, Íris Valsdóttir, Líneik Sævarsdóttir, Guðrún Ingimundardóttir, Elín 
Magnúsdóttir, Guðrún Anna Guðnadóttir og Þórarinn Rögnvaldsson. 
 

Tillaga að ályktun um samstarf í menningarmálum 

Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 lýsir ánægju sinni með það 
öfluga starf sem unnið er í menningarmiðstöðvum fjórðungsins.  

Samband sveitarfélaga á Austurlandi fagnar þeirri grósku sem er í menningarstarfi á Austurlandi í 
dag. Jafnframt lýsir fundurinn ánægju sinni með þann árangur á sviði menningarmála sem náðst 
hefur með samningi ríkis og sveitarfélaga á Austurlandi, og fram kemur í árangursmati sem unnið 
var fyrir menningarráðið á þessu ári.  

Fyrir liggur að sveitarfélögin hafa uppfyllt samninginn við ríkið umfram viðmið.  Sú niðurstaða 
er gott veganesti þegar sest verður niður með ríkisvaldinu á næstu vikum við endurnýjun 
samnings ríkis og sveitarfélaga um menningarmál sem taka á gildi frá og með næstu áramótum. 
Vekja ber athygli á að framlag ríkisins í núverandi menningarsamningi er mun lægra en í gildandi 
samningum við aðra landshluta. 

Miklar væntingar eru gerðar til menningarmiðstöðvanna fjögurra sem mikilvægs þáttar í 
uppbyggingu menningar- og listastarfsemi á Austurlandi.  Mikilvægt er að nýr samningur ríkis og 
sveitarfélaga á Austurlandi um menningarmál, geri ráð fyrir enn meiri fjármunum til 
menningarstarfs á Austurlandi enda sýnir reynslan að mikil þörf er á því. 
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Tillaga að ályktun um Gunnarsstofnun.  

Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 telur að uppbygging síðustu ára 
á starfsemi Stofnunar Gunnars Gunnarssonar á Skriðuklaustri hafi haft mikla þýðingu á 
landsvísu. Fundurinn skorar á ríkisvaldið að tryggja framtíð stofnunarinnar sem sterkrar og 
sjálfstæðrar menningarstofnunar. Jafnframt verði tryggt fjármagn til framtíðar, til viðhalds og 
endurbóta á eignum þjóðarinnar að Skriðuklaustri. 

 

Tillaga að ályktun um fornleifarannsókn á Skriðuklaustri. 

Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 hvetur stjórnvöld til að tryggja 
áframhaldandi fjármagn til fornleifarannsóknarinnar á Skriðuklaustri svo að ljúka megi henni á 
næstu árum. Rannsóknin hefur leitt í ljós gagnmerkar upplýsingar fyrir sögu fjórðungsins og 
þjóðarinnar á síðmiðöldum og kollvarpað gömlum kenningum um klausturbyggingar og starfsemi 
klaustra.  

Tillaga að ályktun um Þórbergssetur. 

Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 telur að uppbygging 
Þórbergsseturs á Hala hafi mikla þýðingu á landsvísu. Fundurinn bendir á að fjárframlög til 
setursins eru afar lítil. Því leggur fundurinn til að Þórbergssetri verði tryggð samsvarandi 
rekstrarframlög frá ríkinu og Gunnarsstofnun og Gljúfrasteini, þannig að framtíð Þórbergsseturs 
sem menningarstofnunar verði tryggð. 

Tillaga að ályktun um Kjarvalsstofu. 

Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 telur að uppbygging 
Kjarvalsstofu á Borgarfirði eystra hafi mikla þýðingu á landsvísu. Fundurinn leggur áherslu á 
mikilvægi þess að ríkið komi að áframhaldandi vinnu við að halda uppi minningu Kjarvals og 
hans verka á Borgarfriði eystra, á þeim grunni sem nú þegar er til staðar þar.   

Tillaga að ályktun um Þekkingarnet Austurlands (ÞNA) 

Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 fagnar jákvæðri framþróun 
Þekkingarnets Austurlands sem er í örum vexti. 

Fundurinn leggur áherslu á að haldið verði áfram að efla starfsemina á sviði símenntunar með því 
að auka framboð og gæði þeirra námskeiða sem íbúum standa til boða. Sérstaklega verði horft til 
þess hóps sem hefur stutta formlega skólagöngu. 

Fundurinn telur uppbyggingu háskólanáms á Austurlandi afar jákvæðan þátt í þróun menntunar í 
landshlutanum. Einnig telur hann mikilvægt að auka framboð fjarnáms á háskólastigi, m.a. með 
samstarfi innlendra og erlendra háskóla. 
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ÞNA hefur með höndum umsjón og framkvæmd menntunar- og rannsóknarklasa 
Vaxtarsamningsins. ÞNA starfar náið með Þekkingarsetrunum þremur á Austurlandi þ. e 
Nýheimum á Höfn, Búlandi í Neskaupstað og nýstofnuðu Þekkingarsetri á Egilsstöðum ehf. 
Aðalfundur SSA fagnar fyrirhugaðri starfsemi HR á Reyðarfirði, fræðasetri HÍ á Egilsstöðum og 
eflingu Háskólaseturs HÍ á Höfn.  
 
Fundurinn lýsir ánægju sinni með hlutverk ÞNA við þróunarverkefnið ,,Netháskóli”  sem því 
hefur verið falið að móta  og vinna með á landsvísu. Háskóli er mikilvægur liður í eflingu 
þekkingar og menntunar sem fjórðungurinn þarf á að halda. 

Aðalfundur SSA telur mikilvægt að ÞNA vinni að öllu framantöldu í samstarfi við og með 
stuðningi frá ríkisvaldinu, sveitarfélögum, stofnunum og atvinnulífi. 

Tillaga að ályktun um framhaldsskóla. 

Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 leggur áherslu á að 
framhaldsskólarnir á starfssvæði SSA gegni lykilhlutverki í mótun mannlífs og undirbúningi 
ungmenna og annarra til þróttmikillar framtíðar hér eystra. Fundurinn felur stjórn SSA að vinna 
áfram að bættri aðstöðu skólanna til að gegna hlutverki sínu.  

Einnig skorar fundurinn á stjórnvöld að standa vel að uppbyggingu og rekstri 
framhaldsskólanáms á starfssvæði SSA.  Mikilvægt er að skólunum verði gert kleif að bjóða fram 
fjölbreytt nám og mæta ólíkum þörfum nemanda.  Þá skorar fundurinn á yfirvöld menntamála að 
stórefla iðn- og starfsnám á framhaldsskólastigi í fjórðungnum. Eftirspurn eftir iðnlærðu fólki og 
fólki með starfsmenntun er gríðarlega mikil og því ætti efling og kynning á slíku námi að vera 
forgangsverkefni hjá hlutaðeigandi stjórnvöldum.  

Tillaga að ályktun um málefni innflytjenda. 

Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 fagnar skýrslunni ,,Svona 
gerum við” um málefni nýrra íbúa á Austurlandi sem kom út s.l. vetur. Skýrslan er afrakstur 
vinnu fjölmargra aðila sem unnu frábært starf við að taka á þeim verkefnum sem blasa við í 
málefnum nýrra íbúa og einnig að koma fram með leiðir til þess að vinna þessi verkefni.  
Á grunni skýrslunnar er nú unnið þróunarverkefni í Fjarðabyggð, sem ætlunin er að önnur 
sveitarfélög geti nýtt sér.  Sveitarfélög á Austurlandi eru hvött til markvissrar vinnu í þessum 
málaflokki. 

Tillaga að ályktun um framhaldsnám tónlistarnema. 

Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september 2007 skorar enn og aftur á ríkisvaldið 
að axla ábyrgð sína á framhaldsnámi á sviði tónlistar og greiða að fullu stjórnunar- og 
kennslukostnað við námið. 

Tillaga að ályktun um að jafna aðstöðu til náms. Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 
22. september telur mikilvægt að framhaldsskólum sé gert fjárhagslega kleift að mæta eftirspurn 
úr dreifðum byggðum til fjarnáms. Í þessu sambandi minnir fundurinn á mikilvægi þess að 
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fjarskiptanetið geti sinnt gagnaflutningum með sambærilegum kostnaði fyrir notendur, óháð 
búsetu. 

Tillaga að ályktun um æskulýðs- og íþróttamál. 

Aðalfundur SSA haldinn á Vopnafirði 21. og 22. september fagnar þeirri miklu og mikilvægu 
uppbygginu sem hefur átt sér stað í æskulýðs- og íþróttamálum í fjórðungnum og skorar á 
sveitarstjórnir innan SSA að halda áfram á sömu braut. Fundurinn leggur áherslu á mikilvægi 
æskulýðs- og íþróttastarfs sem forvarnarstarfs og skorar á ríkisvaldið að halda áfram stuðningi 
við það starf sem unnið er í þessum málaflokki t.d. með stuðningi við uppbyggingu og rekstur 
ungmennahúsa og með öflugum Íþróttasjóði ríkisins. Fundurinn skorar á stjórnvöld að auka 
fjármagn til hans, þannig að hann geti stutt betur við íþrótta- og æskulýðsstarf. 

Fundurinn lýsir ánægju sinni með nýstofnaðan ferðasjóð íþróttafélaga en skorar á stjórnvöld að 
tryggja nægjanlegt fjármagn til hans vegna hins mikla ferðakostnaðar sem íþrótta- og 
æskulýðsfélög á landsbyggðinni þurfa að bera. 
 
                                                    Þingskjal nr. 19 samþykkt samhljóða. 
 

4. Samgöngunefnd - Flutningsmaður:  Ólafur Hreggviður Sigurðsson formaður. 
Nefndarmenn:  Baldur Pálsson, Sigurður Grétarsson, Smári Geirsson, Reynir Arnarsson, 
Aðalbjörn Björnsson, Gunnþórunn Ingólfsdóttir, Gísli Þór Briem og Andrés Skúlason. 
 

Vegamál 
1. Að áhersla verði lögð á að viðhalda því vegakerfi sem nú þegar hefur verið byggt upp, 
ásamt því að stytta leiðir og auka öryggi vegfarenda t.d. með uppsetningu vegriða. Einnig er 
forgangsverkefni að einbreiðar brýr heyri sögunni til.  Að aukið fjármagn verði sett í 
þjóðvegina vegna aukinna þungaflutninga. 

 
2. Að eftirtaldir kaflar á þjóðvegi 1 verði forgangsverkefni og að þeim verði lokið sem allra 

fyrst:   
• Í Öræfasveit, 
• við Hornafjarðarfljót 
• í Hamarsfirði 
• í Berufjarðarbotni 
• í Skriðdal 

3. Að auknu fjármagni verði  veitt til nýframkvæmda og endurbóta á héraðsvegum og 
styrkvegum með tilliti til umferðaröryggis, styttinga og uppbyggingar, s.s.  

• á Öxi  
• á Suðurfjarðarvegi 
• á Hólmahálsi,  
• á Borgarfjarðarvegi  
• um Jökulsárhlíð 
• Mjóafjarðarheiði 

vegna tengingar Vopnafjarðar um Vopnafjarðarheiði við þjóðveg 1. 



 26 

 
4. Að mikilvægt sé að auka verulega vetrarþjónustu Vegagerðarinnar í fjórðungnum til að 

tryggja öruggar heilsárssamgöngur milli allra byggðakjarna. 
 
5. Að tryggt verði fjármagn til girðinga meðfram öllum þjóðvegum á Austurlandi og 
veghaldari sjái um viðhald þeirra. 

 
6. Fundurinn vill lýsa sérstakri ánægju við samgönguyfirvöld með ákvörðun um flýtingu á 

nýjum vegi um Öxi þar sem áætluð verklok eru árið 2011. 
 

7. Jarðgöng 
 

1. Í jarðgangamálum vill fundurinn lýsa yfir ánægju sinni með flýtingu 
Norðfjarðarganga. Jafnframt er bent á að margítrekað hefur Sambandið ályktað um 
að næstu jarðgöng á Austurlandi eigi að vera Norðfjarðargöng og 
Vopnafjarðargöng. Brýnt er því að fjármagni verði veitt í áframhaldandi rannsóknir 
vegna Vopnafjarðarganga. 

2. Lögð er áhersla á að það hafi verið skilningur sveitarstjórnarmanna á Austurlandi, 
að Lónsheiðargöng væru sértæk aðgerð og staða þeirra  á samgönguáætlun ætti 
ekki að hafa áhrif á aðrar framkvæmdir í fjórðungnum. 

3. Fundurinn lítur svo á að Norðfjarðargöng verði fyrsti hluti svokallaðra 
Miðfjarðaganga sem eru jarðgöng frá Eskifirði um Norðfjörð, Mjóafjörð, 
Seyðisfjörð til Héraðs. Því þurfi að tryggja fjármagn til áframhaldandi rannsókna 
og undirbúnings  þessa verkefnis. 

 
 Hafnamál 
 

1. Fundurinn fagnar því að gildistöku 24. gr. hafnarlaga, sem fjallar um ríkisstyrktar 
framkvæmdir, hafi verið frestað til 2011 og leggur áherslu á að lögin verði endurskoðuð. Á 
meðan endurskoðun er í gangi verði haldið áfram að styrkja hafnarframkvæmdir sem falla 
undir núverandi ákvæði. Einnig verði auknu fjármagni veitt í nýframkvæmdir. 

2. Að aðstaða til tollskoðunar og móttöku farþega við ferjuhöfn á Seyðisfirði verði bætt. 
 
Flugsamgöngur 
 

1. Að lengja flugbraut Egilsstaðaflugvallar í 2.700 metra og gera hann þannig úr garði að 
hann uppfylli ýtrustu kröfur sem millilandaflugvöllur. 

2. Að viðhalda og bæta þjónustu og öryggi á Hornafjarðarflugvelli, s.s. með gerð 
þverbrautar, til að auka notkunarmöguleika vallarins, völlurinn verði áfram viðurkenndur 
sem millilandaflugvöllur .  Hið sama gildir um 
Vopnafjarðarflugvöll hvað varðar flugöryggi og þjónustu við íbúa norðan 
Smjörvatnsheiðar. Að umbætur verði gerðar á Norðfjarðarflugvelli þannig að hann nýtist 
sem best fyrir sjúkraflug. 
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Fjarskiptamál 
 

1. Fundurinn leggur áherslu á að allir vegir á milli þéttbýlisstaða á Austurlandi verði nú þegar 
settir í GSM samband og vill benda á að stórir hlutar þjóðvegar 1 eru ekki með samband 
og einnig fleiri vegir og má þar nefna Vopnafjarðarheiði, Hellisheiði eystri, Fjarðarheiði, 
Vatnsskarð, Mjóafjarðarheiði, Fagradal, Suðurfjarðaveg, Oddskarð og Öxi. Fundurinn 
undirstrikar að hluti af öryggi vegfarenda sé hnökralaust GSM samband á öllum vegum. 

2. Fundurinn leggur mikla áherslu á að nú þegar verði byggt upp GSM- og 
háhraðanetsamband í dreifbýli með markvissum hætti. 

 
 
 
Almenningssamgöngur á landi 
 

Fundurinn leggur áherslu á mikilvægi almenningssamgangna í fjórðungnum. Til að byggja 
upp heilstætt kerfi landssamgangna er m.a. brýnt að áætlunarferðum milli Hafnar og 
Egilsstaða verði komið á allt árið.  
 

Flugfargjöld 
 

Fundurinn mótmælir harðlega hárri verðlagningu Flugfélags Íslands á flugfargjöldum í 
innanlandsflugi í skjóli einokunar.  Ekki hefur verið hægt að koma á eðlilegri samkeppni á 
flugleiðum á milli landsbyggðar og Reykjavíkur vegna aðstöðuleysis í flugstöðinni á 
Reykjavíkurflugvelli sem er í eigu og stjórnað af Flugfélagi Íslands. Fundurinn hvetur 
ríksstjórnina til að bæta strax úr aðstöðuleysi flugfélaga á Reykjavíkurflugvelli með 
byggingu samgöngumiðstöðvar, þannig að hægt verði sem fyrst að koma á heilbrigðri 
samkeppni í flugþjónustu við landsbyggðina. 
Sú gífurlega háa verðlagning sem nú er á flugleiðinni milli Egilsstaða og Reykjavíkur er 
ekki boðleg  þar sem hin dýru fargjöld hafa tvímælalaust mjög neikvæð og hamlandi áhrif 
á búsetu og atvinnurekstur á öllu Austurlandi. 

 
Eiríkur Björn Björgvinsson  lagði til að gerð yrði sú orðalagsbreyting að ekki væri verið að 
mótmæla verðlagningu flugfargjalda heldur hárri verðlagningu.  Samþykkt samhljóða. 
 
                                                                  Þingskjal nr. 16 samþykkt samhljóða. 
 

5. Fjárhagsnefnd - Flutningsmaður:  Þorsteinn Steinsson formaður. 
Nefndarmenn:  Guðlaugur Sæbjörnsson og Katrín Ágústsdóttir. 
 
Álit Fjárhagsnefndar 
 
Til nefndarinnar var vísað Ársreikningi SSA fyrir árið 2006, fjárhagsáætlun SSA fyrir árið 2008 
og endurskoðaðri fjárhagsáætlun fyrir árið 2007.   Jafnframt fylgdi gögnum þessum greinargerð 
framkvæmdastjóra SSA með ársreikningi 2006, fjárhagsáætlun 2008 og endurskoðaðri áætlun 
2007.  Gögn þessi merkt sem þingskjöl nr. 3, nr. 4 og nr. 5. 
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Fjárhagsnefndin hefur farið yfir ársreikning ársins 2006 og leggur til að hann verði samþykktur.  
Jafnframt hefur verið farið yfir fjárhagsáætlun ársins 2008 og endurskoðaða fjárhagsáætlun fyrir 
árið 2007.   Nefndin leggur til að ársreikningur 2006 og fyrirliggjandi áætlanir verði samþykkt. 
 
Nefndin telur sérstaka ástæðu til þessa að vekja athygli á lífeyrisskuldbindingum SSA, sem 
samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt nemur 43,4 m.kr. í árslok 2006 og er hækkun ársins 2006 
5,2 m.kr. 
                            Lagt fram til samþykktar á aðalfundi SSA 21.-22. september 2007.  
 
                                                                   Þingskjal nr. 24 samþykkt samhljóða. 



 29 

 
6. Kjörnefnd - Flutningsmaður:  Þráinn Lárusson formaður 

Nefndarmenn:  Sigurður Ágúst Jónsson og Þorbergur Hauksson. 
 

9. Kosningar aðalfundar SSA 2007 
Aðalmenn:     Varamenn: 
 
Stjórn SSA: 
Reynir Arnarson, Sv.f. Hornafirði  Elín Magnúsdóttir, Sv.f. Hornafirði 
Guðrún Ingimundard, Sv.f. Hornafirði Erna Gísladóttir, Sv.f. Hornafirði 
Björn Hafþór Guðmundsson, Djúpavogi Andrés Skúlason, Djúpavogi 
Guðmundur R Gíslason, Fjarðabyggð Sigrún Birna Björnsdóttir, Fjarðabyggð 
Páll Baldursson, Breiðdalsvík   Líneik Anna Sævarsdóttir, Fjarðabyggð 
Díana Mjöll Sveinsdóttir, Fjarðabyggð Jóhanna Hallgrímsdóttir, Fjarðabyggð  
Ólafur K. Ármannsson, Vopnafirði  Anna Pála Víglundsdóttir, Vopnafirði 
Guðmundur Ólafsson, Fljótsdalshéraði Baldur Pálsson, Fljótsdalshéraði 
Ólafur H. Sigurðsson, Seyðisfirði  Gunnþórunn Ingólfsdóttir, Fljótsdalshreppi 
 
Skoðunarmenn ársreikninga: 
Jóhanna Guðmundsdóttir, Fljótsdalshéraði Ólafía Þ. Stefánsdóttir, Seyðisfirði 
Sigurjón Jónasson, Fljótsdalshéraði  Ari Bogason, Seyðisfirði 
 
Orku- og stóriðjunefnd SSA: 
Katrín Reynisdóttir, Seyðisfirði  Borghildur Sverrisdóttir, Vopnafirði 
Sigrún Birna Björnsdóttir, Fjarðabyggð Smári Geirsson, Fjarðabyggð  
Valdimar O. Hermannsson, Fjarðabyggð Pétur Gauti Hreinsson, Fjarðabyggð 
Anna Sigríður Karlsdóttir, Fljótsdalsh. Katrín Ásgeirsdóttir, Fljótsdalshéraði 
Torfi Friðfinnsson, Sv.f. Hornafirði  Reynir Arnarson, Sv.f. Hornafirði 
Guðmundur Valur Gunnarsson, Djúpavogi Friðrik Ingvaldsson, Sv.f. Hornafirði 
 
Samgöngunefnd SSA: 
Jónína Rós Guðmundsd., Fljótsdalshéraði Jakob Sigurðsson, Borgarfirði 
Andrés Skúlason  Djúpavogi   Árni Rúnar Þorvaldsson, Sv.f. Hornafirði 
Írís Valsdóttir, Fjarðabyggð   Guðmundur Þorgrímsson, Fjarðabyggð 
Elín Magnúsdóttir, Sv.f. Hornafirði  Reynir Arnarsson, Sv.f. Hornafirði 
Eiður Ragnarsson, Fjarðabyggð  Jens Garðar Helgason , Fjarðabyggð 
Þorsteinn Steinsson, Vopnafirði  Ómar Bogason, Seyðisfirði 
 
Tilmæli: Nefndin leggur til að Fljótsdalshérað, Vopnafjörður og Seyðisfjörður skipti fulltrúum 
(2) á norðursvæði í samgöngunefnd á milli sín þannig að hvert sveitarfélag eigi fulltrúa í 
nefndinni tvö ár og varamann þau ár sem sveitarfélagið er ekki með aðalmann. 
 
Þingskjal nr. 25 samþykkt með lófaklappi. 
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Önnur mál. 
 
Björn Hafþór Guðmundsson þakkaði fyrir það traust sem kjörnir fulltrúar hafa fengið með 
kosningunni, þakkaði ánægjulegt þing og taldi samstöðu ríkja meðal Austfirðinga.  Þótti 
Vopnfirðinga hafa sett ,,gæðin” óþarflega hátt með framkvæmd sinni, að svo búnu bauð hann 
formlega til 42. aðalfundar SSA á Djúpavogi að ári og lofaði að vel yrði að verki staðið. 
 
Líneik Anna Sævarsdóttir gerði að umtalsefni jafnréttismálin og sagði hana í sífelldri 
endurskoðun.  Hlutfall kvenna á SSA þingum síðustu ár verið í kringum 25% og í nefndum er 
skiptingin í samræmi við þetta hlutfall.  Mikilvægi þess að vinna að jafnréttisáætlun í sveitarfél. 
hefur í engu breyst, jafna þarf hlut kvenna. 
 
Björn Halldórsson, f. h. fundarstjóra, þakkaði starfsmönnum samvinnuna og fulltrúum öllum 
samveruna. 
 
Þorvaldur Jóhannsson framkvæmdastjóri tók til máls og þakkaði starfsmönnum öllum vel 
unnin störf, sagði umgjörð alla til fyrirmyndar og sleit síðan 41. þingi SSA kl. 14:45. 
 
 

sign. Magnús Már Þorvaldsson 
sign. Sigríður Elva Konráðsdóttir 
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Viðbót. 
 
Þingskjöl aðalfundar SSA 21. – 22. september 2007 á Vopnafirði 
 
 
Þingskjal Heiti      Nefnd 
 
2  Skýrsla stjórnar    Allsherjarnefnd 

3  Ársreikningur     Fjárhagsnefnd 

4  Endursk. fjárhagsáætlun 2007  Fjárhagsnefnd 

5  Fjárhagsáætlun 2008    Fjárhagsnefnd 

6  Orku- og stóriðjunefnd SSA   Byggða- og atvinnumálanefnd 

7  Samgöngunefnd SSA    Samgöngunefnd 

8  Ársskýrsla HAUST 2006   Allsherjarnefnd 

9  Árangursmat á samn. ríkisins og svfél. Mennta- og menningarmálanefnd 

10  Menningarstarf á Austurlandi 2005-2006 Mennta- og menningarmálanefnd 

11  Starfsáætlun Þekkingarnets 2007  Mennta- og menningarmálanefnd 

12  Svona gerum við             Mennta- og menningarmálanefnd 

13  Ferðamálasamtök Austurlands  Byggða- og atvinnumálanefnd 

14  Vaxtarsamningur Austurlands 2007-09 Byggða- og atvinnumálanefnd 

15  Breytingar á samþykktum SSA  Allsherjarnefnd 

16  Samgöngunefnd – tillögur   Frá stjórn 

17  Til allsherjarnefndar 

18  Til byggða- og atvinnumálanefndar 

19  Til mennta- og menningarmálanefndar 

20  Allsherjanefnd 

21  Byggða- og atvinnumálanefnd 

22  Mennta- og menningarmálanefnd 

23  Samgöngunefnd 

24  Fjárhagsnefnd 

25  Kjörnefnd 
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