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Þingskjal nr. ..... 

 

SKÝRSLA STJÓRNAR SSA 
 

STARFSÁRIÐ 2011 - 2012 
 

TIL 46. AÐALFUNDAR SSA 14. – 15. sept. 2012 

 

Á 45. aðalfundi SSA sem haldinn var á Hallormsstað 30. sept. og 1. okt. 2011 var kosið í 

stjórn SSA starfsárið 2011 -2012 sem hér greinir:  

 
Aðalmenn     Varamenn 

 

Stefán Bogi Sveinsson, Fljótsdalshéraði  Sigrún Blöndal, Fljótsdalshéraði   

Arnbjörg Sveinsdóttir,  Seyðisfjarðarkaupst. Jón Þórðarson,  Borgarfjarðarhreppi 

Þórunn Egilsdóttir,  Vopnafjarðarhreppi  Gunnþórunn Ingólfsdóttir,  Fljótsdalshr. 

Valdimar O. Hermannsson,  Fjarðabyggð Eydís Ásbjörnsdóttir, Fjarðabyggð 

Jón Björn Hákonarson,  Fjarðabyggð  Elvar Jónsson, Fjarðabyggð   

Unnur Björgvinsdóttir,  Breiðdalshreppi  Gunnlaugur Ingólfsson, Breiðdalshreppi 

Gauti Jóhannesson,  Djúpavogshreppi  Andrés Skúlason,  Djúpavogshreppi 

 

Á fyrsta fundi stjórnar var Valdimar O. Hermannsson kjörinn formaður,  fyrsti varaformaður 

Stefán Bogi Sveinsson og annar varaformaður Arnbjörg Sveinsdóttir. Eiga þau því samhliða      

sæti í framkvæmdaráði stjórnar SSA. 

 

Á aðalfundinum 2011 var ákveðið að stofna 2 starfsnefndir, Samgöngunefnd SSA og 

Samstarfsnefnd. Sveitarfélögin tilnefndu síðan í nefndirnar eftir aðalfundinn.  Samantektir um 

fundi þeirra og verkefni liggja frammi hér á aðalfundinum og verða þeim ekki gerð skil í 

skýrslu þessari, heldur vísað til fyrirliggjandi gagna. 

 

Hér fer á eftir samantekt um helstu verkefni, sem stjórn SSA, framkvæmdastjóri, 

verkefnastjórar og  skrifstofa sambandsins hafa unnið að á starfsárinu. 

 

STJÓRNARFUNDIR OG FRAMKVÆMDARÁÐSFUNDIR 

Á starfsárinu voru haldnir alls 9 stjórnarfundir og 7  framkvæmdaráðsfundir. Eins og áður er 

reynt að dreifa fundum um starfssvæði SSA. Segja má að starf stjórnar hafi verið nokkuð 

hefðbundið á starfsári því sem nú er brátt runnið til enda. Ný verkefni litu þó dagsins ljós og 

unnið var áfram að ýmsum verkefnum, sem komin voru í gang við upphaf starfsársins. Verður 

þeirra getið hér aftar. Allar fundargerðir er að finna á www.ssa.is 

 

Fyrir aðalfundinn 2011 voru drög að tillögum send út til sveitarfélaga til umfjöllunar. Stjórn 

lagði þær síðan fram í sínu nafni.  Með þessari aðferð aukast möguleikar sveitarstjórnarmanna 

að kynna sér drögin fyrir fundinn og eiga þess kost að hafa meiri áhrif á innihald endanlegra 

samþykkta þeirra. Auk þess er á dagskránni skv. hefð liðurinn „Tillögur frá stjórn og 

aðalfundarfulltrúum“, sem gerir hverjum og einum kost á því að koma hugðarefnum sínum til 

umfjöllunar hjá einni eða fleiri starfsnefndum fundarins. 

 

STARFSMANNAHALD Á SKRIFSTOFU 

Skrifstofa SSA var staðsett á Djúpavogi allt starfsárið. Björn Hafþór Guðmundsson gegndi 

starfi framkvæmdastjóra til ársloka 2011, en hélt áfram sem verkefnastjóri til 18. maí 2012. 

Þá hafði starfsemi SSA tengst verkefnum hinnar nýstofnuðu Austurbrúar og Ólafur Áki 

Ragnarsson, fyrrum starfsmaður Þróunarfélags Austurlands og nú starfsmaður Austurbrúar 

tók við verkefnum á sveitarstjórnarstigi. Auk þess er gert ráð fyrir í skipuriti Austurbrúar að 

framkvæmdastjóri hinnar nýju stofnunar annist ákveðna þætti starfseminnar, ásamt formanni 

SSA. Til þessa hafði framkvæmdastjóri verið eini fasti starfsmaður SSA, en hér varð á 

eðlisbreyting vegna samstarfsins við Austurbrú.  SSA kaupir bókhaldsaðstoð, launaútreikning 

o.fl. af Skrifstofuþjónustu Austurlands. 

http://www.ssa.is/
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HEIMASÍÐA SSA / www.ssa.is -  www.austurbru.is  

Gerðar hafa verið á undangengnum 3 misserum gagngerar endurbætur á heimasíðu SSA. Hún 

er nú vistuð hjá Austurbrú. Samhliða hefur magn upplýsinga á heimasíðunni verið aukið. Þar 

er nú t.d. að finna skýrslu frá síðustu aðalfundum SSA í heild. Samkvæmt hefð liggur 

árskýrsla með gögnum frá aðalfundi 2011 frammi á þessum fundi í fjölfölduðum bæklingi. 

 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA 

Samskipti SSA og Sambands íslenskra sveitarfélaga hafa verið með föstu sniði í gegnum árin 

og á ýmsan hátt verið að styrkjast m.a. í gegnum gott samstarf hinna síðarnefndu við 

Landshlutasamtök sveitarfélaga í heild. Forsvarsmenn SSA  sækja  að venju  helstu ráðstefnur 

og fundi á vegnum okkar heildarsamtaka og fá þau jafnan boð um að senda fulltrúa á 

aðalfundi okkar.    

Hefð var fyrir því að stjórnarmaður Austfirðinga hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga fengi 

fundarboð og fundargerðir stjórnar- og framkvæmdaráðsfunda SSA til að efla tengslin milli 

þessara tveggja aðila. Þar sem enginn Austfirðingur á nú sæti í stjórninni höfum við beint 

áherslum okkar til austfirskra varamanna í stjórn Sambandsins, Arnbjargar Sveinsdóttur og 

Stefáns Boga Sveinssonar, sem bæði eiga sæti í aðalstjórn SSA eins og að framan greinir. 

Formaður og framkvæmdarstjóri SSA sátu fjármálaráðstefnu Sambandsins 13. – 14. október 

2011 og Landsþing Sambands 23. mars 2012. 

 

LANDSHLUTASAMTÖK SVEITARFÉLAGA 

Starf landshlutasamtaka sveitarfélaga byggir tilveru sína á ákvæði 86. gr. sveitarstjórnarlaga 

þar sem segir: „Sveitarfélög geta stofnað til staðbundinna landshlutasamtaka sveitarfélaga er 

vinni að hagsmunamálum íbúa í hverjum landshluta. Starfssvæði slíkra samtaka fer eftir 

ákvörðun aðildarsveitarfélaga sem staðfest hefur verið af ráðuneytinu“. Á landsvísu eru þessi 

samtök 8 talsins og hafa lengi haft með sér náið og gott samstarf.  Auk hefðbundinna 

sameiginlegra funda formanna og framkvæmdastjóra þeirra með stjórn og helstu 

starfsmönnum Sambands íslenskra sveitarfélaga hittast hinir fyrrnefndu og fjalla um ýmis 

sameiginleg málefni.   Nokkrir formlegir fundir voru haldnir á starfsárinu   Einnig reyna menn 

þess utan að skiptast á upplýsingum, er varða störf einstakra landshlutasamtaka og geta notast 

í starfi annarra.  SASS (Samtök sveitarfélaga á Suðurlandi) hefur  leitt samstarfið innan 

landshlutasamtakanna á starfsárinu. Var hefðbundinn sumarfundur þeirra haldinn að Borg í 

Grímsnesi 14. og 15. júní 2012.  

 

Framkvæmdarstjóri  SSA sat aðalfund Eyþings á Húsavík 7. og 8. okt. 2011. 

Formenn og framkvæmdastjórar landshlutasamtakanna sitja í samráðshópi um  verkefnið 

„Sóknaráætlun landshluta“. Í því starfi og víðar í ýmsum stjórnvaldsaðgerðum kemur fram 

skýr og aukinn vilji til að efla landshlutasamtökin og færa til þeirra verkefni á svæðavísu.  

Stjórnir SSA og Eyþings komu sér saman um að semja við RHA (Rannsókna- og 

þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri) um að vinna skýrslu, sem ber vinnuheitið „Ráðstöfun 

skatttekna úr NA-kjördæmi. Drög að skýrslunni liggja fyrir og verður hún kynnt formlega 

þegar endanleg útgáfa lítur dagsins ljós.  

         

SAMSKIPTI VIÐ ÞINGMENN 

Formaður og framkvæmdastjóri reyna eins og frekast er kostur að fylgja eftir samþykktum 

aðalfunda og reyna að hafa traust samskipti við þingmenn NA-kjördæmis, um hagsmunamál 

sveitarfélaganna á starfssvæðinu. Segjast verður eins og er, að mjög erfitt hefur verið að ná 

fundum með öllum þingmönnum kjördæmisins lengst af starfsári því sem nú er að renna til 

enda. M.a. bókaði stjórn SSA eftirfarandi á fundi sínum 3. feb. 2012:  

 

„Skv. tölvupósti, sem barst frá 1. þingm. NA-kjd. eftir að dagskrá var sett upp fyrir 

stjórnarfundinn, verður ekki hægt að koma á samráðsfundi við þingmannahópinn í heild á 

framangreindum tíma. Virðist þessi vinnuvika vera sett upp í því sjónarmiði að gera 

þingmönnum kleift að rækta sambönd sín heima í héraði og hlúa að grasróinni þar eftir 

kalskemmdir vetrarins. Enginn þingmanna hefur þó t.d. sett sig í samband við forsvarsmenn 

SSA og óskað eftir viðræðum við þá og/eða lýst áhuga á að kynna sínar áherzlur og eftir 

atvikum fá hollar ábendingar um framfaramál, er varðað gætu hagsmuni fjórðungsins“. 

http://www.ssa.is/
http://www.austurbru.is/
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Í tengslum við kjördæmaviku þingmanna 2011, en fundir hér eystra áttu sér stað 24. okt. og 

25. okt., funduðu formaður og framkvæmdastjóri SSA stuttlega með þingmönnum og fylgdu 

eftir ýmsum samþykktum á vettvangi SSA. Vegna knapps tíma gáfum við þó sjálfviljugir eftir 

hluta af hefðbundnum tíma skv. stundaskrá. Framkvæmdastjóri SSA skipulagði skv. hefð 

viðtöl aðildarsveitarfélaga við þingmenn í kjördæmavikunni. 

Við í stjórn SSA teljum mikilvægt fyrir forsvarsmenn SSA að eiga þess kost að funda 

reglulega með þingmönnum, m.a til að fylgja eftir ýmsum baráttumálum.  Þetta skynja 

þingmenn ágætlega, en einhvern veginn er störfum þeirra nú þannig fyrir komið að sífellt 

virðist erfiðara að ná þeim öllum saman á samráðsfundi. Þingmönnum eru færðar þakkir fyrir 

að mörgu leyti góð samskipti á starfsári því sem nú er að renna sitt skeið.  

                                        

HELSTU VERKEFNI SSA Á STARFSÁRINU 

 
STOFNUN AUSTURBRÚAR  

Áfram var unnið ötullega að eflingu stoðstofnana á starfssvæði SSA. Lengst af á 

starfsárinu gekk verefnið undir nafngiftinni AST (Austfirskar stoðstofnanir). Þann 8. maí 

2012 var haldinn stofnfundur Austurbrúar. Austurbrú er sjálfseignarstofnun stofnuð á grunni 

Þekkingarnets Austurlands, Þróunarfélags Austurlands, Markaðsstofu Austurlands og 

Menningarráðs Austurlands og annast auk þess daglegan rekstur Sambands sveitarfélaga á 

Austurlandi. Stofnunin verður með fimm starfsstöðvar á Austurlandi og yfir 20 starfsmenn. 

Tilgangur stofnunarinnar er að vinna að hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og 

fyrirtækja á Austurlandi og veita samræmda og þverfaglega þjónustu tengda atvinnulífi, 

menntun og menningu. Stofnunin verður í forsvari fyrir þróun atvinnulífs, samfélags, 

stjórnsýslu, háskólanáms, símenntunar, rannsókna, þekkingar- og menningarstarfs á 

Austurlandi. 

 

Fulltrúar SSA í verkefnisstjórn voru þau, sem skipa framkvæmdaráð SSA og var formaður 

SSA jafnframt formaður hennar. 

 

Nokkuð lengi hefur legið fyrir að mjög góður samhljómur er milli áforma þeirra sem fram 

hafa verið sett í vinnuferlinu og vilja stjórnvalda í vegferð þeirri, sem nú er nefnd 

„Sóknaráætlanir landshluta“. Sýndu stjórnvöld og fjárveitingavaldið hug sinn til þessa 

verkefnis með því að úthluta skv. nýjum fjárlagalið 2012 kr. 4 milljónum til SSA í því skyni 

að mæta kostnaði við verkefnið. Sama fjárhæð verður á fjárlögum 2013 og 2014. Auk þess 

var haldinn ríkisstjórnarfundur hér eystra á stofndegi Austurbrúar og gafst fullrúum allra 

aðildarsveitarfélaga SSA kostur á að kynna fyrir ráðherrum í ríkisstjórninni áherslur hvers og 

eins byggðarlags á samráðsfundi í kjölfar ríkisstjórnarfundarins. Ráðherrar sátu stofnfund 

Austurbrúar. Auk þess var í tengslum við komu ríkisstjórnarinnar hingað austur þennan dag 

úthlutað fé  til ákveðinna verkefna, sem Austfirðingar hafa barist fyrir. 

Eru ríkisstjórn Íslands hér með færðar þakkir fyrir aðkomu hennar að stofnfundinum og 

ýmsum verkefnum samhliða honum 8. maí 2012. 

Auk þess vill stjórn SSA þakka svo sem vert er verkefnisstjórninni, sem vann að því að 

tryggja að hinni nýju stofnun yrði komið á laggirnar.  Frekari kynning verður á Austurbrú á 

aðalfundinum.  

 

 

SAMSTARFSNEFND SSA 

Á næst síðasta starfsári var í gangi á vettvangi SSA verkefnið „Austfirsk eining“, sem m.a. 

var ætlað að huga að samstarfsverkefnum á starfssvæðinu. Kjörinn var sérstakur starfshópur 

haustið 2010 til að vinna að framgangi mála í samræmi við samþykkt aðalfundarins þá. Á 

aðalfundi 2011 var ákveðið að halda verkefninu að hluta til áfram, breyta samhliða áherslum, 

en trufla ekki starfið með áherslum um að stuðla að aukinni sameiningu sveitarfélaga. Hlaut 

verkefnið nafnið „Samstarfsnefnd“. Nefndin hefur m.a. hugað að menntamálum á 

framhaldsskólastigi í fjórðungnum. Einnig hefur verið unnið í varnarbaráttu vegna 

heilbrigðismálin í fjórðungnum og kynntu nefndarmenn sér m.a. starfsemi HSA / FSN í 

Neskaupstað og HSA á Egilsstöðum.  
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SAMGÖNGUNEFND SSA 

Lengi var hefð fyrir því á vettvangi SSA að kjósa sérstaka „Samgöngunefnd“ til að fjalla um 

samgöngumál á milli aðalfunda. Af ýmsum ástæðum var ákveðið að kjósa hana ekki í nokkur 

ár, en þessi í stað var sjálfri stjórninni ætlað að fara með þennan málaflokk. Ákveðið var  

síðan haustið 2011að koma á laggirnar sérstakri samgöngunefnd SSA. Veigamesta verkefni 

hennar voru umsagnir um drög að samgönguáætlunum Alþingis, sem m.a. voru byggð á fundi 

með forsvarsmönnum Vegagerðarinnar. Umsögninni var síðan komið á framfæri við 

umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. 

 

Almenningssamgöngur á Austurlandi  

Verkefnið „Almenningssamgöngur á Austurlandi“ var eitt hið viðamesta á vettvangi SSA á 

starfsárinu 2011 – 2012. Sérstakur vinnuhópur kom að málinu fram yfir vordaga 2012. Í 

honum áttu sæti: Ásta Kristín Sigurjónsdóttir (formaður), Þorsteinn Steinsson, Jakob 

Sigurðsson, Árni Steinar Jóhannsson (og eftir atvikum Jóhann Eðvald Benediktsson). Með 

hópnum starfaði verkefnastjóri SSA. Við frágang mála var verulega tekið tillit til sjónarmiða 

talsmanna Fjarðabyggðar í ljósi þess að á þessum tímapunkti hafði sveitarfélagið nánast 

gengið frá skipulagi vegna almenningssamgangna innan sveitarfélagsins.  

 

Stjórn SSA setti sér það yfirmarkmið að þjónusta á svæðinu í heild yrði bætt og umsýsla væri 

á einni  hendi. Þar sem fyrir lá að ekki tækist að ljúka endanlegri skipulagningu miðað við  1. 

jan. 2012  var ákveðið að SSA semdi við sveitarfélög með „heimilisfesti“ þáverandi sérleyfa 

um að þau tryggðu sambærilega þjónustu út árið 2012. Frágangur samninga við verktaka væri 

á höndum hlutaðeigandi sveitarfélaga í samráði við SSA. Um var að ræða sveitarfélögin 

Borgarfjarðarhrepp, Seyðisfjarðarkaupstað, Fjarðabyggð og Djúpavogshrepp.  

  

Síðar í vinnuferlinu var m.a. fundað með fulltrúum Strætó BS syðra og einnig mætti Einar 

Kristjánsson, sviðsstjóri skipulags- og þróunarsviðs hjá Strætó BS á fund stjórnar SSA í 

upphafi árs 2012. Þar fór m.a. fram kynning á möguleikum á aðkomu Strætó BS að 

útboðsmálum og/eða tækniþjónustu vegna verkefnisins á starfssvæði SSA. Fyrir liggur að 

aðkoma á vegum Strætó BS gæti snúið að leiðunum Akureyri / Egilsstaðir annars vegar og 

Egilsstaðir / Höfn hins vegar, en einnig að svæðinu í heild.  

Skýrt liggur fyrir sú skoðun innan stjórnar SSA að allt skipulag fari fram sem næst 

notandanum og hjá þeim, sem þekkja til aðstæðna. Hins vegar hefur verið talið að Strætó BS 

hefði yfir að ráða búnaði og aðgangi að þekkingu í víðum skilningi til að aðstoða við útboð og 

fleira.  

 

Menningarmál.  

Stjórn SSA hefur í samráði við forsvarsmenn Menningarráðs Austurlands fjallað um skiptingu 

viðbótarfjármagns til menningarverkefna samhliða breyttum vinnureglum við úthlutun, sbr. 

upplýsingar frá fjárlaganefnd þar um. Tekist var á um málið innan vébanda landshlutasamtaka 

sveitarfélaga og sögðu talsmenn SSA sig frá þeirri vinnu, þar sem sýnt þótti að ekki ætti að 

taka nægilegt tillit til sérstöðu fjórðungsins meðal annars vegna  fjarlægðar frá 

höfuðborgarasvæðinu. Í stuttu máli sagt náðu talsmenn Austfirðinga þeim árangri að tryggja 

að haldið yrði á lofti sjónarmiðum, er höfð voru að leiðarljósi í upphafi menningarsamninga, 

sem sveitarfélög á starfssvæði SSA höfðu frumkvæði um að koma á. Þar var tekið mið af 

mismunandi aðstæðum íbúa landsbyggðarinnar að sækja menningarviðburði innan fjórðunga. 

Stjórnarformaður SSA og verkefnastjóri voru viðstaddir úthlutun menningarstyrkja á vegum 

Menningarráðs Austurlands  í febrúar 2012. 

 

Samskipti SSA og HAUST (Heilbrigðiseftirlits Austurlands). 

Sveitarfélögin standa að rekstri byggðasamlags um rekstur HAUST og skipa í 

heilbrigðisnefnd. Ítarleg ársskýrsla HAUST fyrir starfsárið 2011, liggur frammi á fundinum, 

auk þess er hægt að nálgast skýrsluna á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Austurlands 

http://www.haust.is/ 

 

 

http://www.haust.is/
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ÝMIS VERKEFNI STJÓRNAR / FORSVARSMANNA SSA STARFSÁRIÐ 2011-2012: 

 

Aðkoma SSA að málþingi um „Mikilvægi innanlandsflugs á Íslandi“ 

Í framhaldi af umfjöllun stjórnar SSA um málefni Reykjavíkurflugvallar, var ákveðið að 

koma að sérstöku málþingi vorið 2012 þar sem fram kæmu sjónarmið hinna fjölmörgu, sem 

hafa hag af því að innanlandsflug verði sem bezt tengt við stjórnsýslu landsins. 

SSA og Þróunarfélag Austurlands stóðu fyrir málþinginu, sem bar yfirskriftina „Mikilvægi 

innanlandsflugs á Íslandi“. Fór það fram 24. apríl 2012 á Hótel Héraði á Egilsstöðum. Á 

málþinginu, sem mæltist vel fyrir, voru fjölmargir framsögumenn. Málþingsstjóri var Þórunn 

Egilsdóttir, oddviti Vopnafjarðarhrepps og stjórnarmaður í SSA. 

 

Fjárfestingaáætlanir landshluta 

Undir lok síðasta starfsárs lagði stjórn SSA mikla vinnu í að afgreiða og forgangsraða 

tillögum þar um frá einstökum sveitarstjórnum á starfssvæðinu. Heimtur frá hinu opinberu 

þóttu fremur rýrar og sá því stjórn SSA ástæðu til að bóka eftirfarandi: 

  

„Með vísan til framsögu Héðins Unnsteinssonar fulltrúa forsætisráðuneytisins á nýlega 

afstöðnum aðalfundi SSA vill stjórn SSA leggja áherslu á að við gerð fjárfestingaáætlana fyrir 

landshluta verði viðhaft samráð við viðkomandi landshlutasamtök á öllum stigum ferilsins. 

Stjórnin telur það ekki til þess fallið að auka traust á verkefninu ef tillögur landshlutasamtaka 

eru teknar og metnar ýmist raunhæfar eða óraunhæfar, algjörlega án þess að um það sé haft 

samráð við þá sem gerðu tillögurnar. Því skorar stjórn SSA á forsætisráðuneytið að sjá til 

þess að samráði við landshlutasamtökin ljúki ekki við skil á tillögum heldur haldi áfram í 

gegnum alla vinnu við áætlunina“. 

 

Rétt er og að fram komi að mörgum þótti til lítils barist, þegar tillögur ráðuneyta litu dagsins 

ljós, sbr. bókun sveitarstjórnar Vopnafjarðarhrepps, dags. 20. jan. 2012: 

  

„Sveitarstjórnin telur hlut Austurlands í fjárfestingaáætlun 2012 ákaflega rýran, en brýnt að 

áfram verði unnið á þeirri braut, sem mörkuð hefur verið. Mælst er til þess að stjórn SSA hafi 

forgöngu um að boðaður verði við fyrstu hentugleika fundur með forsvarsmönnum 

verkefnisins S 20/20 og fulltrúum sveitarfélaga á starfssvæði SSA. 

 

Heilbrigðismál 

Á fundi haustið 2011 bókaði stjórn SSA eftirfarandi um heilbrigðismál: 

 

Stjórn SSA lýsir yfir mikilli andstöðu við  áframhaldandi niðurskurð á fjárframlögum til 

Heilbrigðisstofnunar Austurlands (HSA), sem boðuð er í frumvarpi til fjárlaga árið 2012. Sá 

niðurskurður mun skerða heilbrigðisþjónustu á starfssvæði SSA og leiða til fækkunar starfa á 

því, einkum kvennastarfa, sem gengur þvert gegn hugmyndum ríkisstjórnarinnar um kynjaða 

hagstjórn. Niðurskurðurinn mun einnig rýra búsetuskilyrði á svæðinu stórlega og velta 

auknum kostnaði yfir á íbúa þess, sem sækja þurfa heilbrigðisþjónustu um langan veg, oftar 

en ekki út fyrir Austfirðingafjórðung. 

Stjórnin varar sérstaklega við því að skert verði sú bráða- sérfræði- og fæðingaþjónusta, sem 

nú er veitt í fjórðungnum. 

Loks átelur stjórnin það samráðsleysi og þau vinnubrögð sem viðhöfð eru, þegar boðuð er 

grundvallarstefnubreyting á framkvæmd heilbrigðisþjónustu í landinu, um leið og minnt er á 

að slík vinnubrögð ganga þvert gegn loforðum um aukið samráð ríkisins við heimamenn, sem 

unnið er að undir merkjum Ísland 20/20. 

 

Háhraðatengingar 

Stjórn SSA tók undir erindi Djúpavogshrepps þess efnis að talið var að að Síminn hf. 

mismunaði sveitarfélögum eftir íbúafjölda. Fram kom að t.d. þurfti Djúpavogshreppur að inna 

af hendi eingreiðslu að fjárhæð 900 þús. til að veita íbúum sveitarfélagsins aðgang að stækkun 
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háhraðatengingar úr 8 mb. í 16 mb. Fyrir lá að þetta gilti ekki um byggðarlög fyrir ofan 

ákveðinn fjölda íbúa. Í þessu sambandi bókaði stjórn SSA eftirfarandi:  

„Stjórn SSA gerir alvarlegar athugasemdir við þá mismunun sem gerð er milli minni og stærri 

sveitarfélaga hvað varðar kostnað vegna háhraðatenginga. 

Á sama tíma og meiri áhersla er lögð á fjarvinnsluverkefni, fjarnám og viðskipti á netinu 

skýtur það skökku við að minni sveitarfélög skuli þurfa að bera umtalsverðan kostnað af því 

sem í stærri sveitarfélögum heitir „uppfærsla“ og er þeim að kostnaðarlausu. Sveitarfélögum 

er nauðugur sá kostur að taka þessum afarkostum enda vandséð hvernig þau geta ætlað 

íbúum og fyrirtækjum að sitja ekki við sama borð og aðrir landsmenn þegar kemur að 

nettenginum. 

Stjórn SSA beinir þeim tilmælum til Símans hf. að fyrirtækið endurskoði þessi kjör og tryggi 

þannig sem jafnastan aðgang landsmanna að nettengingum“. 

 

Framtíð Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands (AsAust) 
Stjórn SSA fjallaði á haustdögum um bréf bæjarstjóra Fjarðabyggðar 16. nóv. 2011 v/ 

málefna AsAust. Í bréfinu var farið fram á að gerð yrði úttekt svo fljótt sem unnt væri á 

framlögum sjóðsins undanfarin 3 ár þ.e. fjárhæðum, í hvernig verkefni  og metinn árangur af 

styrkveitinum sjóðsins. Einnig var farið fram á að stjórn SSA beitti sér fyrir því að fram færi 

umræða um, hvort leggja eigi sjóðinn niður eða lækka verulega framlög til hans árið 2012. 

 

Kynnisferð til Írlands 

Formaður og varaformaður fóru í boðsferð til Írlands um mánaðamótin nóv. / des. 2011, sem 

fjármögnuð var úr svonefndum TAIEX sjóði. Auk þeirra var með í för Stefanía G. 

Kristinsdóttir, verkefnisstjóri í AST verkefninu. Ferðin var farin í því skyni að fá kynningu á 

því á hvern hátt Írar vinna að samstarfsverkefnum á svæðisbundna vísu sem og á starfsemi 

sveitarfélaga og „landshlutasamtaka þeirra“.  

 

Ákvörðun um laun stjórnar SSA frá 1. jan. 2012 

Í samræmi við vilja, er kom fram á aðalfundi SSA haustið 2011, vann framkvæmdarstjóri 

tillögur um breytingar á launagreiðslum stjórnar og framkvæmdaráðs SSA. Miðað var við 

hlutfall af þingfararkaupi, sem var 545.480.- við ákvarðanatökuna. Ákveðið var að frá og með 

1. jan. 2012 verði launagreiðslur þannig, að laun framkvæmdaráðs hækki úr 3 % í  6 % fyrir 

fund (stjórnarfundir meðtaldir). Laun annarra stjórnarmanna hækkuðu samhliða úr 3 % í 4,5% 

fyrir fund og laun form. úr 6 % í 9% fastar mánaðargreiðslur.  

 

Fundur með formanni Byggðastofnunar 

Formaður SSA og framkvæmdarstjóri sátu fund á Egilsstöðum 4. nóvember 2011 að 

frumkvæði stjórnarformanns Byggðastofnunar. Þar var m.a. farið yfir atvinnumál og stöðu 

mála við sameiningu stoðkerfis á Austurlandi. 

 

 

Lokaorð: 

 

Í framangreindri samantekt kemur fram að fjölmörg mál hafa  verið á borðum stjórnar SSA, á 

liðnu starfsári. Að öðru leyti vísast til fundargerða stjórnar SSA og framkvæmdaráðs, sem 

finna má á heimasíðunni www.austur.is  

 

Vil ég að lokum nota þetta tækifæri til þess að þakka stjórn SSA, sveitarstjórnarmönnum á 

Austurland og öðru samstarfsfólki ánægjulegt og lærdómsríkt samstarf á liðnu starfári  

 

Með kveðju 
 

f.h. stjórnar SSA, 
 

Valdimar O. Hermannsson,  formaður 
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