
 

Fundargerð 50. aðalfundar Sambands sveitarfélaga á Austurlandi (SSA). 

Haldinn í Félagsheimilinu Herðubreið, Seyðisfirði, dagana 7. og 8. október 2016 

 

 

Föstudagur 7. október 2016 

Dagskrá fundarins lá frammi, þingskjal nr. 1. 

 

1. Fundarsetning 

Sigrún Blöndal, formaður SSA, setti aðalfundinn kl. 9:15 og bauð fundarmenn 

velkomna á þennan 50. aðalfund sambandsins. Hún minntist 50 ára afmælis 

sambandsins og fór yfir þann mikla fjölda verkefna og ábyrgðar sem í auknum 

mæli er beint til landshlutasamtaka. Má þar nefna rekstur almenningssamgangna, 

en lagalegur grundvöllur þess verkefnis er afar veikur og ógnar m.a. fjárhagsstöðu 

SSA, og framkvæmd samnings um sóknaráætlun. Sigrún taldi brýnt að samþætta 

áætlanir hins opinbera og til þess gæfist nú gott tækifæri þegar vinna við nýja 

byggðaáætlun væri í fullum gangi.  

 

Sigrún vék að hugmyndum SSA um eflingu landshlutans, m.a. með gerð 

svæðisskipulags fyrir Austurland og uppbyggingu þekkingarsamfélags á 

Austurlandi. Hún lauk máli sínu á því að rifja upp átta ára gamla hugmynd um 

sameiningu sveitarfélaga á Austurlandi og velti því upp hvort tímabært væri að 

taka þá hugmynd aftur til skoðunar. 

 

Að lokum lagði formaðurinn fram tillögu um Lárus Bjarnason og Hildi Þórisdóttur 

sem fundarstjóra og Evu Jónudóttur og Margréti Veru Knútsdóttur sem 

fundarritara. Tillagan var samþykkt samhljóða og tóku ritarar til starfa. 

Fundarstjórar tóku við stjórn fundarins, buðu fundarmenn velkomna til 

Seyðisfjarðar og þökkuðu auðsýnt traust.  

 

2. Kosningar 

Fundarstjóri bar upp tillögu um eftirtalda í kjörnefnd, þingskjal nr. 2: Gunnlaugur 

Stefánsson, Pálína Margeirsdóttir og Jakob Sigurðsson.  

Samþykkt samhljóða. 

 

Fundarstjóri bar upp tillögu um eftirtalda í kjörbréfanefnd: 

Valdimar O. Hermannsson, Þórður Mar Þorsteinsson og Sigríður Bragadóttir.  

Samþykkt samhljóða. 

 



 

Fundarstjóri bar upp tillögu um eftirtalda í nefndanefnd: Önnu Alexandersdóttir 

(formaður), Andrés Skúlason og Jón Björn Hákonarson. 

Samþykkt samhljóða. 

 

3. Skýrsla stjórnar 

Sigrún Blöndal fór yfir skýrslu stjórnar starfsárið 2015 – 2016. Skýrslan fylgir 

fundargögnum sem þingskjal nr. 3. Vísað til allsherjarnefndar. 

 

4. Reikningar SSA 

Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdarstjóri Austurbrúar, kynnti reikninga SSA 

fyrir árið 2015, endurskoðaða fjárhagsáætlun 2016, ásamt fjárhagsáætlun fyrir 

árið 2017.  

 

Greinargerð með ársreikningi 2015: Þingskjal nr. 4. 

Ársreikningur SSA 2015: Þingskjal nr. 5. 

Fjárhagsáætlun 2017: Þingskjal nr. 6.  

 

Ársreikningi, greinargerð og fjárhagsáætlunum var vísað til fjárhagsnefndar sem 

og tillögum stjórnar. Fundarstjóri minnti á að skýrslur stofnana sem tengjast starfi 

SSA væri að finna á heimasíðu SSA og þeim væri vísað til viðeigandi starfsnefnda 

á fundinum. 

 

5. Fyrirspurnir og umræður 

Enginn kvaddi sér hljóðs 

 

6. Tillögur frá stjórn og aðalfundarfulltrúum 

Jón Björn Hákonarson lagði fram tillögur stjórnar að ályktunum fyrir allsherjar - og 

samstarfsnefnd, þingskjal nr. 7. Vísað til allsherjar- og samstarfnefndar.  

 

Stefán Grímur Rafnsson lagði fram tillögur stjórnar að ályktunum fyrir mennta- 

og menningarmálanefnd, þingskjal nr. 8. Vísað til mennta- og 

menningarmálanefndar. 

 

Eydís Ásbjörnsdóttir lagði fram tillögur stjórnar að ályktunum í byggða- og 

atvinnumálanefnd, þingskjal nr. 9. Vísað til byggða- og atvinnumálanefndar. 

 

Hákon Hansson lagði fram tillögur stjórnar að ályktunum fyrir umhvefis - og 

samgöngunefnd, þingskjal nr. 10. Vísað til umhverfis- og samgöngunefndar. 

 



 

Páll Baldursson lagði fram tillögur starfshóps stjórnar um framtíðarfyrirkomulag 

almenningssamgangna á Austurlandi, þingskjal nr. 11.  Vísað til umhverfis- og 

samgöngunefndar. 

 

Einar Már Sigurðarson lagði fram tillögur starfshóps stjórnar um uppbyggingu 

þekkingarsamfélags á Austurlandi, þingskjal nr. 12. Vísað til mennta- og 

menningarmálanefndar.  

 

Valdimar O. Hermannsson lagði fram tillögu frá Fjarðabyggð um sameiginlega 

áherslur SSA, þingskjal nr. 13. Vísað til allsherjar- og samstarfsnefndar. 

 

„Helstu áherslur Sambands Sveitarfélaga á Austurlandi milli aðalfunda  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði dagana 7.-8. október samþykkir að 

eftirfarandi sex atriði verði áherslumál sambandsins á komandi ári.  

1. Áframhaldandi uppbygging og nýting Egilsstaðarflugvallar m.a. fyrir 

millilandaflug. 

2. Áframhaldandi uppbygging og styrking umdæmissjúkrahúss 

Austurlands í Fjarðabyggð og heilsugæslunnar í fjórðungnum. 

3. Sameiginlegar og öflugar almenningssamgöngur í fjórðungnum sem 

styrktar verði til framtíðar. 

4. Háhraðatengingar um allt Austurlands með tilstyrk ríkisvaldsins.  

5. Efling fjarnáms í samstarfi við framhaldsskólana í fjórðungnum og 

uppbygging háskólanáms og rannsóknarstarfs án tafar. 

6. Lokið verði við ómalbikaða hluta vegakerfis fjórðungsins án tafar 

sem snúa að meginæðum þess. Þar er Berufjarðarbotn í forgrunni.“  

 

Jón Björn Hákonarson lagði fram tillögu Fjarðabyggðar að ályktun um 

ofanflóðavarnir, þingskjal nr. 14. Vísað til umhverfis- og samgöngunefndar.  

 

„Ofanflóðavarnir 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október ítrekar mikilvægi þess 

að ríkisvaldið heimili fjármögnun framkvæmda sem tengjast 

ofanflóðavörnum í samræmi við áætlanir Ofanflóðasjóðs og sveitarfélaga. 

Ofanflóðasjóður hefur til reiðu fjármagn til framkvæmdanna. Mikilvægt er að 

haldið sé skipulega áfram þeim áföngum sem þegar eru á áætlun og ætlað er 

að verja byggðir og tryggja öryggi íbúa á þeim svæðum sem eftir er að verja 

ofanflóðum.“ 

 



 

Gunnlaugur Stefánsson lagði fram tillögu að ályktun um laxeldisáform í 

austfirskum fjörðum, þingskjal nr. 15. Vísað til umhverfis og samgöngunefndar.  

 

„Þing SSA haldið 7.-8. okt. samþykkir að skipa nefnd til að skoða og meta 

áhættu af fyrirhuguðu risalaxeldi í austfirskum fjörðum út frá áhrifum á 

umhverfi, mögulegu og óafturkræfu eignatjóni fyrir óskylda aðila, benda á 

leiðir til að forða tjóni og lágmarka skaðvænleg áhrif á umhverfi og lífríkið. 

Einnig verði metin arðsemi laxeldis í opnum kvíum útfrá alþjóðlegum stöðlum 

um sjálfbærni og vistvæn skilyrði, meta þörf á uppbygingu og kostnaði fyrir 

sveitarfélögin og marka skíra stefnu um sjókvíaeldi, m.a í ljósi nýrra 

náttúrverndarlaga, reynslunnar af eldisiðju í nágrannalöndum og aðkomu 

sveitarfélaga að skipulagi og leyfisveitingum fyrir sjókvíaeldi.  Nefndin skili 

niðurstöðum sínum til stjórnar SSA sem leggur þær fyrir þing SSA árið 2017.  

 

Horft verði m.a. til neðangreindra atriða: 

1. Umfang, framleiðslumagn og staðsetningar á Austurlandi. 

2. Hverjir eru raunverulegir eigendur viðkomandi laxeldisfyrirtækja? 

3. Hvaða tegund, uppruna og gerð laxfiska á að framleiða? 

4. Hvernig verður opinberu eftirliti háttað við eldisiðjuna og fjármagnað? 

5. Gjaldtaka sveitarfélaga og landeigenda fyrir útgáfu eldisleyfa og aðgengi 

að sjó og landi samanborið við það sem gildir í nágrannalöndum. 

6. Umhverfisáhrif laxeldisiðjunnar, áhættuþættir, magn og áhrif úrgangs á 

lífríkið, vistkerfi sjávar og fuglalíf. 

7. Biðja stjórnvöld að láta framkvæma strax mat á samlegðaráhrifum 

fiskeldisframkvæmda og meta verndargildi fisk-og fuglastofna á 

fyrirhuguðum eldissvæðum.  

8. Strok fiska úr opnum sjókvíum og áhrif á villta laxastofna í austfirskum ám. 

9. Hætta á sjúkdómum í eldinu, beitingu lyfja og áhrif í nærumhverfi 

lífríkisins. 

10. Aðkoma sveitarstjórna að skipulagi og skilyrðum fyrir eldisiðjuna.  

11. Samræmist eldisiðja í opnum kvíum stefnu austfirskra sveitarstjórna í 

umhverfismálum? 

12. Ábyrgð rekstraraðila og sveitarfélaga gagnvart eignaspjöllum hjá 

óviðkomandi aðilum. 

13. Áhrif á óskylda starfsemi, t.d. stöðu og ímynd ferðaþjónustu og 

sjávarútvegs. 

14. Mannaflsþörf og efnahagsleg áhrif, tekjur, gjöld og þjónustuskyldur 

sveitarfélaga. 

15. Áhætta sveitarfélaga vegna uppbyggingar innviða, ef allt fer á versta veg.  



 

16. Aðrir valkostir í fiskeldi sem draga úr skaðlegum umhverfisáhrifum. 

                               

Greinargerð 

Samkvæmt frétt í Morgunblaðinu 14. september 2016 með upplýsingum frá 

laxeldisfyrirtækjunum, þá er fyrirhuguð umfangsmikil laxeldisiðja í opnum 

sjókvíum í austfirskum fjörðum frá Seyðisfirði til Berufjarðar með a.m.k. 80 

þúsund tonna ársframleiðslu: „Fiskeldi Austfjarða er með leyfi til framleiðslu 

á 11 þúsund tonnum á ári í Berufirði og Fáskrúðsfirði og er með aukningu upp 

í 24 þúsund í leyfisveitngaferli. Fyrirtækið hefur nú kynnt matsáætlanir um 

allt að 30 þúsund tonna eldi til viðbótar í þremur tíu þúsund tonna einin gum 

í Seyðisfirði, Mjóafirði, Norðfirði, Hellisfirði og Viðfirði. Laxar fiskeldi 

undirbúa framleiðslu í Reyðarfirði út á 6000 þúsund tonna leyfi sem 

fyrirtækið hefur aflað sér. Jafnframt er fyrirtækið með áform um 19 þúsnd 

tonna framleiðslu í Berufirði og Fáskrúðsfirði“.  

 

Þetta eru risaáform og stærstu framkvæmdir á síðari árum í efnahagslífi 

Austurlands, að byggingu álvers og virkjannaframkvæmdum frátöldum, og 

óhjákvæmilega samofnar gríðarlegum umhverfisáhrifum og uppbyggingu 

kostnaðarsamara innviða í sveitarfélögum. Því er eðlilegt að þessi risaáform 

séu rædd og skoðuð á vettvangi austfirskra sveitarfélaga. Samkvæmt fréttum 

eru eigendur og umsækjendur íslenskra eldisleyfa í austfirskum fjörðum að 

stærstum hluta erlendir aðilar, og hluti þeirra með heimilisfesti í 

skattaskjólum erlendis. Samræmist það 4. gr. laga um fjárfestingar erlendra 

aðila í atvinnurekstri nr. 34/1991? Hvaða áhrif hefur það á skyldur þeirra á 

vinnumarkaði, skattskil og ábyrgð í íslensku þjóðlífi?  

 

Fyrir liggur mikil reynsla í nágrannalöndum af laxeldi í opnum kvíum, t.d. í 

Noregi. Þar í landi kosta leyfin með aðgengi að sjó og landi milljarða króna og 

skiptast á milli ríkis og sveitarfélaga, en eru nánast ókeypis á Íslandi. Reynsla 

Norðmanna er, að einn lax sleppi að jafnaði úr kvíum fyrir hvert tonn í 

framleiðslu. Slysasleppingar hér á landi gætu orðið enn meiri, m.a. vegna 

veðurskilyrða, staðsetningar kvía fyrir opnu hafi, þar sem hamfarir í sjó gætu 

rústað kvíum á augabragði. Þá er mikill grútarúrgangur og mengun af eldinu 

og hafa vísindastofnanir í Noregi staðfest, að 80 þúsund tonna framleiðsla 

mengar á við skólpfrárennsi frá 1.2 milljón manna borg. Framleiða á 

kynbættan (kynbreyttan), norskan eldislax í austfirskum fjörðum sem er mjög 

ólíkur íslenskum, villtum laxastofni. Í Noregi eru þarlendir villtir laxastofnar 

víða í andaslitrunum vegna blöndunar við framandi stofna úr laxeldinu. Þá 

hefur lús verið stórt vandamál í laxeldinu í Noregi og valdið miklum skaða 



 

fyrir lífríkið auk notkunar lyfja í stórum stíl til að halda lúsi og sjúkdómum í 

skefjum. Haldið hefur verið fram, að lúsin verði ekki vandamál á Íslandi vegna 

kulda sjávar, en takmörkuð reynsla er til um það. Í Alaska hefur sjókvíaledi á 

laxi verið bannað með lögum. Á Írlandi hefur frekari uppbygging með 

sjókvíaeldi verið stöðvuð þar til fyrir liggja fullnægjandi rannsóknir og 

heildstæð stefnumótun. Miklir hagsmunir eru hér í húfi fyrir marga gagnvart 

hugsanlegum eignaspjöllum. Tilveru villtra laxastofna á Íslandi gæti verið 

stefnt í voða og lagt af stangaveiði laxfiska sem hefði mikil áhrif með eigna-

og tekjutjóni fyrir marga, sömuleiðis skaðað ferðaþjónustuna og ímynd og 

stöðu sjávarútvegs sem státar af ferskum og heilbrigðum afurðum á 

erlendum mörkuðum sínum. Þá er laxveiði vinsæl afþreying og dægradvöl. 

Einnig liggur fyrir að laxeldið hafi áhrif á fuglalíf og gæti skaðað t.d. æðarvarp. 

Hvaða ábyrgð og skuldbindingar bera sveitarfélögin gagnvart tjóni sem 

laxeldið gæti valdið? Sveitarfélög hafa ekki skipulagsvald utan netalaga sem 

eru 115 metrar frá stórstraumsfjöru og takmarkar aðkomu þeirra að 

ákvarðanatöku og skipulagi um sjókvíaeldið. Verður við það unað að 

austfirskir firðir verði fylltir af risalaxeldi án þess að heimafólk geti nokkru 

um það ráðið? Þá ber einnig að skoða fyrir hvað sveitarfélög vilji standa og 

vera þekkt af, ekki síst í ljósi aukinnar umhverfisvitundar á meðal almennings 

og erlendra ferðamanna. Laxeldisiðjan krefst mannafla og uppbyggingar 

innviða í sveitarfélagi og hefði í för með sér umtalsverðan kostnað sem 

mikilvægt er að meta, einnig í ljósi áhættu og afleiðinga, ef allt fer á versta 

veg, m.a. í ljósi reynslu fyrri tilrauna með laxeldi á Austurlandi. Íslenskur 

lagagrundvöllur um fiskeldið er ekki í takt við reynslu og nýjustu rannsóknir, 

kröfur um varnir og skilyrði, og þarfnast endurskoðunar. Frumathuganir við 

Ísland t.d varðandi burðarþolsmat eru mjög takmarkaðar. Á að leyfa 

uppbyggingu tugþúsund tonna laxeldisiðju áður en sveitarfélögin hafa lokið 

undirbúningi og heimavinnu sinni? Fiskeldi gæti verið kærkomin viðbót við 

atvinnulífið á Austurlandi, aukið á fjölbreytni og eflt búsetu og lífskjör í 

fjórðungnum. En sú spurning blasir við hversu dýru verði sú atvinnusköpun 

og fjölbreytni verði keypt og hvort mögulegt sé að koma í veg fyrir áhættu 

með gildum aðgerðum gegn umhverfisspjöllum og eignatjóni, og að settar 

verði tryggingar til að bæta fyrir tjón sem óviðkomandi aðilar gætu orðið 

fyrir. Í ljósi neikvæðra umhverfisáhrifa og tjóns af opnu sjókvíaeldi víða um 

heim, sem margar virtar vísindastofnanir álíta tímaskekkju og úrelta 

aðferðafræði, þá er sjónum nú beint að landeldi eða lokuðu eldi í sjó, þar sem 

grútur og frárennsli er skilið frá og hreinsað, og geldfiskur nýttur í eldinu sem 

ekki getur blandast villtum stofnum með erfðamengun. Slíkt eldi fer nú þegar 

fram á Íslandi og virðist ganga vel og í Noregi eru nú stefnt á landeldi í stað 



 

sjókvíaeldis. Hvaða kröfur ætla austfirsk sveitarfélög að gera til laxeldis eða 

verður þar allt leyfilegt óháð því hvaða skaða það getur valdið fyrir umhverfið 

og mannlífið? Ætlar Austurland að vera þekkt af því að fóstra úrelta eldisiðju 

sem er bönnuð eða verið er að loka í löndum með sæmilega 

umhverfisvitund?“ 

 

Gunnþórunn Ingólfsdóttir lagði fram tillögu Fljótsdalshrepps að ályktun um 

mikilvægi landbúnaðar, þingskjal nr. 16. Vísað til byggða- og 

atvinnumálanefndar.  

 

„Tillaga frá sveitarstjórn Fljótsdalshrepps til aðalfundar SSA 2016 

Til meðferðar hjá byggða-og atvinnumálanefnd 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október vekur athygli á mikilvægi 

landbúnaðar í að viðhalda búsetu á dreifbýlli svæðum landsins. Fundurinn lýsir 

yfir þungum áhyggjum af fréttum um lækkun afurðaverðs til sauðfjárbænda, 

nú í haust og telur að það geti leitt til þess að hluti sauðfjárbænda treysti sér 

ekki til að halda áfram búskap. Því fylgi búseturöskun og jafnvel eyðing byggðar 

á einhverjum svæðum. Vandséð er að önnur starfsemi taki við því hlutverki 

sem sauðfjárrækt hefur að stórum hluta gengt , þ.e. að viðhalda byggð um land 

allt. Landbúnaðarstarfsemi er mikilvægur þáttur í búsetu á Austurlandi og 

skorar fundurinn á stjórnvöld að standa vörð um íslenskan landbúnað svo 

áfram verði blómleg byggð í sveitum landsins.“ 

 

Elfa Hlín Pétursdóttir lagði fram tillögu Seyðisfjarðarkaupstaðar að ályktun um 

lýðháskóla, þingskjal nr. 17. Vísað til mennta- og menningarmálanefndar.  

 

„Um lýðháskóla. 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á mennta- 

og menningarmálaráðherra að flýta vinnu við gerð frumvarps til almennrar 

löggjafar um lýðháskóla á Íslandi í samræmi við samþykkta þingsályktun 

Alþingis frá 2. júní 2016. Markmið löggjafarinnar verði eins og segir í 

tillögunni að gera lýðháskóla að viðurkenndum valkosti í menntun sem njóti 

lagalegrar umgjarðar og stuðnings hins opinbera til jafns við annað 

framhaldsnám. Á Seyðisfirði starfar lýðháskóli á listasviði, LungA skólinn sem 

hóf starfsemi árið 2014 og er eini lýðháskóli landsins. Nauðsynlegt er að 

tryggja lagalega og fjárhagslega umgjörð starfseminnar og vitað er að skólinn 

er tilbúinn til að leggja sitt af mörkum svo að það megi verða í samvinnu við 

mennta- og menningarmálaráðuneytið.“ 

 



 

Þá lagði Elfa Hlín fram breytingartillögu við ályktun um hafnir, þingskjal nr. 18. 

Vísað til umhverfis- og samgöngunefndar.  

 

„Tillaga frá Seyðisfjarðarkaupstað 

Sérstök áhersla verði lög á að treysta hlutverk ferjuhafnarinnar á Seyðisfirði 

sem gátt að áfangastaðnum Austurlandi í markaðslegu tilliti og 

áframhaldandi nauðsynlegri uppbyggingu aðstöðu tengt þeirri gátt inn í 

landið.“  

 

7.  Málsstofur - hópavinnna 

 Fundarstjóri fór yfir þær málstofur sem verða á fundinum.  

 

 Stjórnsýsluleg staða landshlutasamtaka. Innleiðing: Karl Björnsson, 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Hópstjóri: Sigrún Blöndal 

 Almenningssamgöngur á Austurlandi – skipulag til framtíðar (tillaga). 

Innleiðing: Páll Baldursson, Fjarðabyggð. Hópstjóri: Arnbjörg Sveinsdóttir, 

Seyðisfjarðarkaupstað.  

 Svæðisskipulag á Austurlandi og Hönnun áfangastaðarins Austurlands. 

Innleiðing: Andrés Skúlason, Djúpavogshreppur og María Hjálmarsdóttir, 

Austurbrú. Hópstjóri: Elfa Hlín Pétursdóttir. 

 Uppbygging þekkingarsamfélags á Austurlandi (tillaga). Innleiðing: Einar 

Már Sigurðarson, Fjarðabyggð. Hópstjóri: Eydís Ásbjörnsdóttir, 

Fjarðabyggð. 

 

Fundarstjóri vísaði fundarmönnum í málstofur og frestaði fundi til kl. 12.30.  

 

8. Kynning á niðurstöðum málstofa 

Fundarstjóri setti fund kl. 12.30. 

 

 Stjórnsýsluleg staða landshlutasamtaka – aukin verkefni. Kynning: 

Sigrún Blöndal. 

 Almenningssamgöngur á Austurlandi – skipulag til framtíðar. 

Kynning: Arnbjörg Sveinsdóttir. Niðurstöðum vísað til umhverfis- og 

samgöngunefndar. 

 Svæðisskipulag á Austurlandi og Hönnun áfangastaðarins 

Austurlands. Kynning: Elfa Hlín Pétursdóttir. 



 

 Uppbygging þekkingarsamfélags á Austurlandi. Kynning: Eydís 

Ásbjörnsdóttir. Niðurstöðum vísað til mennta- og 

menningarmálanefndar. 

 

9. Ávörp 

 

Fundarstjóri bauð Smára Geirsson, fyrrum formann stjórnar SSA og höfund 

bókarinnar „Samstarf á Austurlandi“ velkominn. 

 

SSA 50 ára – Litið til baka 

 

Smári Geirsson fór yfir tilgang stofnunar Fjórðungsþings Austfirðinga, árið 1943, 

sem markaði upphaf austfirskrar samvinnu. Þessi stofnun vakti athygli víða um 

land. Þingið og samböndin byggðu þó ekki á lagalegum grunni og höfðu því ekkert 

formlegt vald. Fjórðungsþingið barðist fyrir ýmsum hagsmunamálum fjórðungsins, 

s.s. samgöngumálum, raforkumálum, atvinnumálum og menningar- og 

menntamálum.  

 

Starfsemi þessa þings fjaraði út árið 1964 og árið 1966 var SSA stofnað. SSA voru 

einnig samtök sem höfðu ekkert lögbundið vald. Markmið samtakanna var m.a. að 

vinna að sameiginlegum hagsmunum sveitarfélaganna, efla samstarf og styrkja 

þjóðfélagslega stöðu landsfjórðungsins. Mikilvægt var talið að Austfirðingar gætu 

komið fram sem ein heild. 

 

Smári sagði frá því hve mikil áhrif síðasta kjördæmabreyting hafði á SSA, því þá 

minnkaði sambandssvæðið og kjördæmamörkin voru ekki lengur þau sömu. Hann 

lagði að lokum áherslu á að ávallt þarf að gæta þess að þó upp kunni að koma 

ágreiningsmál, þá séu alltaf fleiri mál sem sameina en sundra. 

 

Fundarstjóri bauð Sigrúnu Blöndal, formann stjórnar SSA, velkomna. 

 

SSA 50 ára – Horft til framtíðar  

 

Sigrún Blöndal formaður SSA fór yfir hlutverk samtakanna síðast liðin 50 ár. Hún 

lýsti samstarfi þeirra við önnur landshlutasamtök og sagði frá því hvernig SSA 

stendur vörð um íbúa sveitarfélaganna með hagsmunagæslu. Þá bað hún 

fundarmenn að velta því fyrir sér hvernig starfsemi landshlutasamtaka og þeirra 

verkefna sem þau sinna í dag ætti að vera hagað til framtíðar og hvert hlutverkt 

sveitarstjórnarstigsins ætti að vera. 



 

 

 

 

 

 

Fundarstjóri bauð heilbrigðisráðherra, Kristján Þór Júlíusson, velkominn. 

 

Ávarp heilbrigðisráðherra 

 

Heilbrigðisráðherra byrjaði á því að óska SSA til hamingju með 50 ára afmælið. Í 

erindi sínu ræddi hann um mikilvægi þess að allir hafi góðan og greiðan aðgang að 

góðri heilbrigðisþjónustu. Ráðherra ræddi um forgangsröðun verkefna í 

heilbrigðisþjónustu, þar á meðal eitt stærsta verkefnið sem er að sameina allar 

heilbrigðisstofnanir landsins í eina stofnun. Auknir fjármunir hafa verið lagðir til 

heilbrigðisþjónustu Austurlands. Rætt var um fjarheilbrigðisþjónustu, sérhæfða 

þjónustu og teymisvinnu. Hann sagði frá því að gerðar verði breytingar á 

greiðsluþátttöku frá og með 1. febrúar 2017 og greindi frá fyrirhugaðri byggingu 

sjúkrahótels. 

 

Þjóðin eldist og eldri þjóð krefst betri heilbrigðisþjónustu, svo sem fleiri/betri 

öldrunarheimila og hjúkrunarheimila. Ráðherra ræddi um geðheilbrigðisþjónustu, 

lyfjastefnu og lýðheilsustefna með sérstaka áherslu á börn og ungmenni. 

 

Mikilvægustu úrbótarmálin á landsbyggðinni eru aðallega styrkari heimahjúkrun, 

sálfræðiþjónusta og sérfræðiþjónusta. Heilbrigðisráðuneytið ákvað nýverið að 

verða við ósk Heilbrigðisstofnunar Austurlands (HSA) um að veita auknum 

fjármunum í og leggja meiri áherslu á betri heimahjúkrun og sjúkraflutninga. 

 

Fundarstjóri bauð 1. þingmann Norðausturkjördæmis, Sigmund Davíð 

Gunnlaugsson velkominn. 

 

Ávarp 1. þingmanns Norðausturkjördæmis 

 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 1. þingmaður ávarpaði fundinn og óskaði til 

fundarmönnum til hamingju með afmælið. Hann talaði um mikilvægi þess að 

sveitarfélög vinni saman að stórum málum, sbr. SSA. Þeim mun betur sem 

landshlutinn stendur saman, þeim mun betur stendur hann gagnvart öllu kerfinu. 

Mikil tækifæri væru í þessum landshluta, en til þeirra þyrfti fjármagn og samstöðu. 

Þingmaðurinn ræddi um jákvæða og neikvæða keðjuverkun í fjármögnun og 



 

hversu mikilvægt væri að nýta tækifærin sem skapast. Þau væru mikil en kerfið 

yrði að nýta þau og það væri á ábyrgð stjórnmálamanna landshlutans að fá kerfið 

til að vinna með landsbyggðinni. 

Þá stiklaði þingmaðurinn einnig á stóru um samgöngur, fjarskiptakerfi, 

ljósleiðaravæðingu og fjölgun opinberra starfa á landsbyggðinni. 

 

Fundarstjóri bauð Karl Björnsson, framkvæmdarstjóri Sambands íslenskra 

sveitarfélaga velkominn. 

 

Karl ræddi um nýliðnar forsetakosningar 2016 og kosningaþátttöku ungs fólks. 

Hann kynnti vefsíðuna www.egkys.is og ræddi um sveitarstjórnarkosningar, 

nýliðna fjármálaráðstefnu, kjarasaminga, hjúkrunarheimili, félagslegt húsnæði, 

bankaskatt og séreignarsparnað, umræður um aukna hlutdeild sveitarfélaga í 

tekjum hins opinbera, nýja húsnæðislöggjöf, nýja byggðaáætlun og framkvæmd 

samninga um sóknaráætlun. 

 

10. Álit kjörbréfanefndar og nefndarnefndar. 

Valdimar O. Hermannsson, formaður kjörbréfanefndar, kynnti niðurstöðu 

nefndarinnar, þingskjal nr. 19.  

 

Borið undir atkvæði. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Kjörnir fulltrúar eru sem hér greinir:  

 

Fjarðabyggð (4675 íbúar) 

Jón Björn Hákonarson  

Pálína Margeirsdóttir 

Gunnar Jónsson 

Hulda Sigrún Guðmundsdóttir  

Jens Garðar Helgason 

Valdimar O. Hermannsson  

Snorri Styrkársson 

Dýrunn Pála Skaftadóttir 

Ragnar Sigurðsson 

Elvar Jónsson  

Eydís Ásbjörnsdóttir 

Esther Ösp Gunnarsdóttir 

Einar Már Sigurðarson 

http://www.egkys.is/


 

Ævar Ármannsson 

 

14 

 

Fljótsdalshreppur (68 íbúar) 

Gunnþórunn Ingólfsdóttir 

1 

 

 

Seyðisfjaðarkaupstaður (665 íbúar) 

Elfa Hlín Pétursdóttir 

Margrét Guðjónsdóttir 

Vilhjálmur Jónsson 

3 

 

Breiðdalshreppur (187 íbúar) 

Gunnlaugur Stefánsson 

1 

 

Djúpavogshreppur (470 íbúar) 

Sóley Dögg Birgisdóttir 

Rán Freysdóttir 

2 

 

Borgarfjarðarhreppur (134 íbúar) 

Jakob Sigurðsson 

1 

 

Fljótsdalshérað (3463 íbúar) 

Stefán Bogi Sveinsson  

Gunnhildur Ingvarsdóttir 

Páll Sigvaldason 

Gunnar Jónsson  

Þórður Þorsteinsson  

Anna Alexandersdóttir  

Guðmundur Kröyer 

Sigrún Blöndal  

Aðalsteinn Ásmundsson (föstudagur)/Árni Kristinsson (laugardagur) 

Stefán Bragason (föstudagur)/Björn Ingimarsson (laugardagur) 



 

Guðlaugur Sæbjörnsson 

11 

 

Vopnafjarðarhreppur (695 íbúar) 

Eyjólfur Sigurðsson 

Sigríður Elfa Konráðsdóttir 

Sigríður Bragadóttir 

3 

 

Anna Alexandersdóttir, formaður nefndanefndar, lagði fram tillögu 

nefndarinnar, þingskjal nr. 28.  

 

Byggða- og atvinnumálanefnd 

Form. Ólafur Áki Ragnarsson 

Arnbjörg Sveinsdóttir 

Guðmundur Sveinsson Kröyer 

Esther Ösp Gunnarsdóttir 

Snorri Styrkársson 

Rán Freysdóttir 

Elvar Jónsson 

Sigríður Bragadóttir 

Hákon Hansson 

 

Mennta- og menningarmálanefnd 

Form. Gauti Jóhannesson 

Stefán Bragason 

Eydís Ásbjörnsdóttir 

Sóley Dögg Birgisdóttir 

Þorbjörg Sandholt 

Sigríður Elfa Konráðsdóttir 

Elfa Hlín Pétursdóttir 

Dýrunn Pála Skaftadóttir 

Ævar Ármannsson 

Aðalsteinn Ásmundsson 

 

Umhverfis- og samgöngunefnd 

Form. Einar M. Sigurðarson 

Anna Alexandersdóttir 

Gunnar Jónsson (Fljótsdalshérað) 



 

Páll Sigvaldason 

Andrés Skúlason 

Hulda Guðmundsdóttir 

Margrét Guðjónsdóttir 

Ragnar Sigurðsson 

Jens Garðar Helgason 

Gunnlaugur Stefánsson 

Eyjólfur Sigurðsson 

Jakob Sigurðsson 

 

Allsherjar- og samstarfsnefnd 

Form. Jón Björn Hákonarson 

Gunnhildur Ingvarsdóttir 

Þórður Mar Þorsteinsson 

Valdimar O. Hermannsson 

Pálína Margeirsdóttir 

Stefán Grímur Rafnsson 

Vilhjálmur Jónsson 

Borghildur Stefánsdóttir 

 

Fyrir lágu tillögur stjórnar um fjárhagsnefnd og kjörnefnd. 

 

Fjárhagsnefnd 

Form. Gunnþórunn Ingólfsdóttir 

Guðlaugur Sæbjörnsson 

Gunnar Jónsson (Fjarðabyggð) 

 

Kjörnefnd 

Form. Gunnlaugur Stefánsson, 

Pálína Margeirsdóttir 

Jakob Sigurðsson. 

 

Borið undir atkvæði.  

Samþykkt samhljóða. 

  

Fundarstjóri frestaði fundi til kl. 9 laugardaginn 8. október 2016. 

  

11. Afgreiðslur mála  

Fundarstjóri setti fundinn og gengið var til dagskrár.  



 

 

Nefndaálit og -tillögur  

 

Fjárhagsnefnd 

Gunnþórunn Ingvarsdóttir gerði grein fyrir tillögum nefndarinnar, þingskjal 21. 

 

Fjárhagsnefnd 

Í fjárhagsnefnd sátu Gunnþórunn Ingólfsdóttir, Guðlaugur Sæbjörnsson og Gunnar 

Jónsson. Á fund nefndarinnar komu Sigrún Blöndal, formaður SSA, Jón Björn 

Hákonarson, varaformaður SSA og  Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri 

Austurbrúar. 

 

Til nefndarinnar var vísað ársreikningi SSA fyrir árið 2015, fjárhagsáætlun SSA fyrir árið 

2017, tillögu að launakjörum stjórnar SSA og nefnda, tillögu að árgjöldum 

aðildarsveitarfélaga SSA, tillögu að framlagi sveitarfélaga í Atvinnuþróunarsjóð 

Austurlands árið 2017 og tillögum að hækkun á framlögum til Héraðsskjalasafns 

Austfirðinga og Ljósmyndasafns Austurlands. 

 

Ársreikningur 2015  

Nefndin fór yfir ársreikning SSA fyrir árið 2015, könnunarskýrslu Deloitte og álit 

kjörinna skoðunarmanna þeirra Gunnlaugs Guðjónssonar og Þórunnar 

Hálfdánardóttur. Rekstarafkoma ársins var jákvæð sem nemur 9,3 millj.kr., en var 

áætluð 642 þús.kr. Helsta skýring á mismun er vegna sérverkefna. Heildartekjur námu 

199,7 millj.kr., rekstrargjöld 185,6 millj. kr., fjármagnsliðir eru jákvæðir um 0,9 millj.kr., 

hækkun lífeyrisskuldbindinga er 5,6 millj.kr., sem færist til gjalda. Hækkun á handbæru 

fé nam 41,1 millj.kr. og er handbært fé í árslok 81,8 millj.kr. Eigið fé í árslok 2015 er 

neikvætt um 1,7 millj.kr. og er bati frá árinu á undan, sem nemur jákvæðri afkomu 

ársins 2015. 

 

SSA á í málaferlum við Sternu vegna almenningssamgangna og ljóst ef þau mál fara á 

versta veg er efnahagur samtakanna hruninn, þar sem ítrasta krafa Sternu hljóðar upp 

á kr. 589 millj. Í ársreikningi 2015 er færð til eignar 7 millj.kr. tryggingarfé, vegna 

málaferlanna. 

 

Fjárhagsnefnd leggur til að ársreikningur SSA fyrir árið 2015 verði samþykktur.  

 

Árgjöld aðildarsveitarfélaga SSA 2017 

Fjárhagsnefnd fór yfir tillögu stjórnar um að árgjöld nemi kr. 11,5 millj. árið 2017 þ.e. 

hækki um 5% frá fyrra ári. Vísað var til nefndarinnar að skoða hvort ástæða væri til 



 

frekari hækkana árgjalda, en lagt var til í framlagðri áætlun vegna 

lífeyrisskuldbindinga. Fjárhagsnefnd sér ekki ástæðu til sértækra hækkana á árgjöldum 

vegna lífeyrisskuldbindinga, þrátt fyrir neikvætt eigið fé. Sjóðsstaða er góð og ekki 

líklegt að um verði að ræða hraða útgreiðslu vegna lífeyrisskuldbindinga. Hins vegar 

er ljóst að umsvif rekstrar SSA hafa aukist með tilkomu sérverkefna og því leggur 

fjárhagsnefnd til að árgjöld hækki um 7,5 % og verði kr. 11.818.853. 

 

Fjárhagsnefnd leggur til að tillaga að árgjöldum ársins 2017 verði samþykkt svo breytt. 

 

Launamál stjórnar SSA og nefnda 

Fjárhagsnefnd fór yfir tillögu að launum stjórnar SSA og nefnda. Laun taka mið af 

þingfarakaupi. Þau taka breytingum gagnvart vísitölu og samkvæmt ákvörðunum 

kjararáðs. 

 

Stjórnarmaður hefur 4, 5% af þingfararkaupi, þ.e. kr. 34.332, - per fund, mánaðarlaun 

formanns eru 9% af þingfararkaupi þ.e. kr. 68.665 per fund, fyrir setu í 

framkvæmdaráði sama og stjórnarmaður. Samgöngunefnd er eina launaða nefnd 

samtakanna og er kveðið á um að fyrir setu í samgöngunefnd verði greitt 1,5% af 

þingfararkaupi þ.e. kr. 11.444 per fund.  

 

Til fjárhagsnefndar var vísað að skoða hvort hlutföll þingfararkaups eigi að hreyfast í 

takt við launaþróun. Fjárhagsnefnd leggur til að hlutföll stjórnarlauna verði óbreytt, 

en þróist í takt við breytingar á þingfararkaupi. 

 

Fjárhagsnefnd leggur til að fyrirliggjandi tillaga að launum stjórnar SSA og nefnda verði 

samþykkt. 

 

Fjárhagsáætlun SSA fyrir árið 2017 

Samkvæmt fjárhagsáætlun, með hækkuðum árgjöldum sveitarfélaga, verða 

heildartekjur 260,3 millj.kr., þar af nema áætluð framlög frá ríki og Jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga um kr. 170 millj. Launakostnaður er áætlaður 20,4 millj.kr., funda- og 

ferðakostnaður 7,8 millj.kr. og annar stjórnunarkostnaður 9,9 millj.kr. Kostnaður 

vegna sérverkefna er ætlað að nemi kr. 223,6 millj. Áætluð afkoma er neikvæð sem 

nemur kr. 6,6 millj.  

 

Fjárhagsnefnd leggur til að fjárhagsáætlun 2017 verði samþykkt eins og hún liggur 

fyrir. 

 

 



 

Héraðsskjalasafn Austfirðinga  

Fjárhagsnefnd tekur undir tillögu stjórnar um að framlag til Héraðsskjalasafns 

Austfirðinga vegna samnings um skjalaskráningu verði aukið um kr. 50 þús. á 

yfirstandandi ári. Telur fjárhagsnefnd að það rúmist innan þess útgjaldauka sem er í 

áætlun. 

 

Ljósmyndasafn Austurlands 

Stjórn fól fjárhagsnefnd að taka afstöðu til þess hvort rétt væri að hækka framlag til 

Ljósmyndasafns Austurlands til að mæta launaþróun síðustu ára, en framlagið hefur 

ekki hækkað frá upphafi. Fjárhagsnefnd telur að forsendur skorti til að meta það, en 

beinir til stjórnar að greina starfsemi Ljósmyndasafnsins og leggja fyrir aðalfund 2017, 

tilllögu um breytt framlag þyki ástæða til.  

 

Tillaga að framlögum aðildarsveitarfélaga SSA til Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands 

árið 2017 

Vísað var til umfjöllunar í fjárhagsnefnd eftirfarandi tillögu að framlögum til 

Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands árið 2017: 

 

Framlag til Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands verði kr. 1.750 per íbúa árið 2017, 

framlagið tekur þá breytingum samkv. lánskjaravísitölu og er tvöfalt árgjald, 

samkvæmt samþykkt sveitarfélaganna frá desember 2014, í tengslum við fjárhagslega 

endurskipulagningu Austurbrúar, þar sem var kveðið á um að framlag sveitarfélaganna 

á árinu 2017 til Atvinnuþróunarsjóðsins yrði tvöfalt. 

 

Fjárhagsnefnd leggur til að tillaga að framlögum til Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands 

fyrir árið 2017 verði samþykkt. 

 

Ábendingar fjárhagsnefndar er varða fjárhag SSA 

Fjárhagsnefnd leggur til að stjórn láti bjóða út endurskoðun SSA og tengdra félaga fyrir 

árið 2017. 

 

Þá vísar fjárhagsnefnd til stjórnar að hlutast til um að framlög sérverkefna verði 

skoðuð með það í huga að þau greiði inn í rekstur samtakanna, umfram það sem nú 

er.  

 

Einnig leggur fjárhagsnefnd til að stjórn taki til skoðunar þjónustusamning við 

Austurbrú, með tilliti til aukinna verkefna á vegum SSA. 

 

 



 

Fundarstjóri bar upp ársreikning SSA fyrir 2015.  

Samþykktur samhljóða. 

 

Fundarstjóri bar upp endurskoðaða fjárhagsáætlun SSA fyrir 2016. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Fundarstjóri bar upp fjárhagsáætlun SSA fyrir 2017. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Fundarstjóri bar upp tillögu að árgjöldum SSA fyrir 2017. 

Samþykkt samhljóða. Þingskjal 22. 

 

Fundarstjóri bar upp tillögu að launum stjórnar og nefnda SSA. 

Samþykkt samhljóða. Þingskjal 23. 

 

Fundarstjóri bar upp tillögu um framlög í atvinnuþróunarsjóð. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Byggða- og atvinnumálanefnd 

Ólafur Áki Ragnarsson gerði grein fyrir tillögum nefndarinnar, þingskjal 24. 

 

Samningur um sóknaráætlun 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 ítrekar fyrri ályktanir um 

nauðsyn þess að ríkisvaldið leggi umtalsvert meira fé til samningsins frá öllum 

ráðuneytum sem koma að sóknaráætlun. Það er forsenda þess að markmið 

samningsins náist. Það er sérstakt áhyggjuefni hver þróunin í framlögum mennta- og 

menningarmálaráðuneytis hefur verið. Veruleg ástæða er til að hafa áhyggjur af 

afdrifum mennta- og menningarmála og því mikla faglega starfi sem unnið hefur verið 

í þessum málaflokki ef ekki verður bætt úr. Einnig er brýnt að hið opinbera mæti þeim 

umsýslukostnaði sem leiðir af kröfum ríkisins til landshlutanna. 

 

Störf á vegum ríkisins á Austurlandi 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 leggur áherslu á að eitt af 

megin verkefnum SSA á næstu árum verði, í samstarfi við ríkisvaldið, að standa vörð 

um og fjölga verulega opinberum störfum á Austurlandi. Ein leið til að fjölga 

opinberum störfum er að koma upp miðstöðvum sem hýsa starfsmenn ýmissa 

stofnana og fyrirtækja. Þessi áhersla er í fullu samræmi við byggðaáætlun og stefnu 

stjórnvalda um tilfærslu opinberra starfa. Mikilvægt er í þessu samhengi að nýta 

breytingar í ríkisrekstri til að ná þessu markmiði og þá um leið hagkvæmari lausn fyrir 



 

ríkisvaldið. Fundurinn telur að efla þurfi frumkvöðla– og nýsköpunarstarf m.a. með 

aðkomu Nýsköpunarmiðstöðvar. Þá telur fundurinn að fela megi stofnunum 

sveitarfélaganna að fara með verkefni fyrir hönd ríkisstofnana.  

 

Rekstur upplýsingamiðstöðva 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 telur að 

upplýsingamiðstöðvar séu afar mikilvægur þáttur í að fjölga áfangastöðum 

ferðamanna, vísa þeim leið og tryggja góða umgengni um landið. Því skorar fundurinn 

á stjórnvöld að auka fjármagn til upplýsingamiðstöðva á Austurlandi þannig að þeir 

fjármunir dugi til að þjónusta ferðamenn og auka öryggi þeirra allt árið. Fundurinn 

hvetur hagsmunaaðila á borð við sveitarfélög, Austurbrú og Vatnajökulsþjóðgarð til að 

hafa samráð um það hvernig þessum málaflokki verði best fyrirkomið í landshlutanum. 

 

Flutningskerfi raforku 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 krefst þess að Landsnet 

styrki flutningskerfi raforku inn á Austurland. Undanfarin ár hefur óstöðugleiki og 

skortur á orku háð atvinnuuppbyggingu og starfsemi fyrirtækja sem reiða sig á raforku 

á Austurlandi. Mikilvægur þáttur í atvinnuuppbyggingu hinna dreifðu byggða er 

tryggja aðgang að þriggja fasa rafmagni.  

 

Staða landbúnaðar á Austurland 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október vekur athygli á mikilvægi 

landbúnaðar við að viðhalda búsetu á dreifbýlli svæðum landsins líkt og raunin er á 

Austurlandi. Fundurinn skorar á stjórnvöld að standa vörð um íslenskan landbúnað svo 

áfram verði blómleg byggð í sveitum landsins. Þá er veruleg ástæða til að hafa þungar 

áhyggjur af nýlegri lækkun afurðaverðs til sauðfjárbænda sem leitt getur til þess að 

hluti sauðfjárbænda treysti sér ekki til að halda áfram búskap. Því fylgir búseturöskun 

og jafnvel eyðing byggðar á einhverjum svæðum. Vandséð er að önnur starfsemi taki 

við því hlutverki sem sauðfjárrækt hefur að stórum hluta gegnt, þ.e. að viðhalda byggð 

um land allt. 

 

Sjávarútvegur 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október telur mikilvægt að stjórnvöld 

tryggi að sjávarútvegur, einn undirstöðuatvinnuvega Austurlands, búi við stöðugleika 

og skýra framtíðarsýn, landinu öllu til heilla. 

 

Til máls tóku: 

Jens Garðar Helgason. Lagði fram breytingartillögu : 



 

„50. aðalfundur SSA hafnar öllum hugmyndum um uppboðsleið á aflaheimildum 

endu eru uppboð á aflaheimilidum ógn við stöðugleika, vöxt, atvinnuöryggi 

sjómanna og starfsfólks í landi og framfarir í atvinnugreininni. Sjávarútvegur er ein 

af kjölfestum atvinnu á Austurlandi og ber stjórnvöldum að tryggja stöðugleika 

greinarinnar en ekki grafa undan henni með uppboðum á aflaheimildum. 

 

Flutningsmenn: 

Ragnar Sigurðsson 

Borghildur Stefánsdóttir 

Valdimar O. Hermannsson 

Pálína Margeirsdóttir 

Dýrunn Pála Skaftadóttir 

Hulda Guðmundsdóttir 

Jens Garðar Helgason 

Jón Björn Hákonarson 

Anna Alexandersdóttir. 

 

Þórður Mar Þorsteinsson leggur fram frávísunartillögu við tillögu Jens Garðars: 

„Tillaga Jens Garðars um uppboð á aflaheimildum verði vísað frá.“ 

 

Jens Garðar Helgason 

Ólafur Áki Ragnarsson 

Stefán Bogi Sveinsson  

Andrés Skúlason  

Jón Björn Hákonarson  

Einar Már Sigurðarson 

Jens Garðar Helgason 

Sigrún Blöndal. 

 

Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs. 

 

Frávísunartillaga Þórar Mar samþykkt með meirihluta atkvæða, 

breytingartillögu Jens Garðars vísað frá. 

 

Einar Már Sigurðarson leggur fram breytingartillögu: 

„Þá verði hlutdeild sveitarfélaga í veiðigjöldum tryggð.“ 

 

Til máls tóku: 

Vilhjálmur Jónsson 



 

Einar Már Sigurðarson, sem dró breytingartillöguna til baka. 

 

Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs. 

 

Fundarstjóri bar þá upp ályktanir frá byggða– og atvinnumálanefnd. 

Samþykkt samhljóða.  

 

Allsherjar- og samstarfsnefnd  

Jón Björn Hákonarson gerði grein fyrir tillögum nefndarinnar, þingskjal 25. 

 

Svæðisskipulag og Hönnun áfangastaðarins Austurlands  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 leggur áherslu á gerð 

svæðisskipulags fyrir Austurland og tengingu verkefnisins „Hönnun áfangastaðarins 

Austurlands“ við það. Fundurinn hvetur aðildarsveitarfélög að styðja við verkefnið og 

innleiðingu þeirra verkferla og verkfæra sem út úr því koma. 

 

Gjaldtaka af ferðamönnum  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 telur óspillta náttúru 

landsins fágæta auðlind. Verndun hennar og sjálfbær nýting er eitt brýnasta verkefni 

samtímans. Fundurinn skorar á stjórnvöld að tryggja sveitarfélögum sanngjarnan hlut 

af tekjum ferðaþjónustunnar svo þau geti staðið straum af skipulagsvinnu í tengslum 

við ferðamannastaði og jafnframt uppbyggingu slíkra staða og innviða samfélaganna. 

Þetta á ekki síst við um uppbyggingu nýrra áfangastaða. Með þessu er hægt að mæta 

því mikla álagi sem er á mörgum vinsælum ferðamannastöðum og gera þá þannig úr 

garði að ekki hljótist af spjöll vegna ágangs. Þá er ljóst að leiða verður til lykta hvernig 

gjaldtöku skal háttað af ferðamönnum eigi síðar en á ári komanda. Þarf Alþingi að leiða 

slíka ákvörðun til lykta í samstarfi við hagsmunaaðila. 

 

Stjórn hreindýraveiða  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 hvetur ráðherra 

umhverfismála og alþingismenn til að beita sér fyrir því að umsjón með stjórn 

hreindýraveiða eflist enn frekar á Austurlandi. Fundurinn skorar jafnframt á ráðherra 

umhverfismála að tryggja umtalsvert meira fé til rannsókna á vegum Náttúrustofu 

Austurlands, þannig væri lagður traustari grunnur að stjórnun hreindýraveiða. 

Hreindýr eru auðlind sem fyrirfinnst aðeins á Austurlandi og því telur fundurinn 

eðlilegt að öll umsýsla og stjórnun sé staðsett í landshlutanum og fjármagn vegna 

þessa málaflokks.  

 

 



 

Málefni aldraðra  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á ráðherra 

velferðarmála að vinna náið með sveitarfélögum að skipulagi þjónustu við aldraða. 

Málefni aldraðra verða sífellt umfangsmeiri, öldruðum fer fjölgandi og er umsjón þess 

málaflokks að mörgu leyti best komin í höndum sveitarfélaganna, að því gefnu að 

honum fylgi nægt fé. Hér er um mikilvæga nærþjónustu að ræða, mikil skörun er í 

núverandi þjónustu og mikilvægt að samfella sé í henni á vegum ríkis og sveitarfélaga. 

Grundvallaratriði er að ábyrgð hlutaðeigandi sé skýr, nægt fjármagn fylgi verkefninu 

og kröfur um þjónustu séu kostnaðarmetnar fyrirfram.  

 

Aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á heilbrigðisyfirvöld 

að axla ábyrgð í geðheilbrigðismálum, þau setji sér enn skýrari stefnu og tryggi gott 

aðgengi að úrræðum sem er réttur íbúa hinna dreifðu byggða og á ábyrgð hins 

opinbera. Brýnt er að bæta aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu en hvorki er til staðar 

göngudeild geðdeildar né eru fastir starfandi geðlæknar á Austurlandi. Á þetta jafnt 

við í málefnum barna og fullorðinna.  

 

Verkaskipting heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og eftirlitsstofnana á vegum ríkisins  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á ríkisvaldið að 

marka þá stefnu að Umhverfisstofnun og Matvælastofnun verði breytt í 

stjórnsýslustofnanir og dregið úr eftirlitshlutverki þeirra. Heilbrigðiseftirliti verði falið 

sem mest af eftirlitsverkefnum á grunni reglugerða og leiðbeininga. 

Heilbrigðisfulltrúar eru sérfræðingar í eftirliti og geta sinnt eftirlitsverkefnum í 

nærumhverfi sínu á hagkvæman hátt.  

 

Stjórnvöld þurfa að nýta betur mannauð og aðstöðu sem er til staðar í landshlutanum 

í stað þess að senda starfsmenn með ærnum tilkostnaði frá miðlægum stofnunum. 

Starfsmenn stofnana sem eru staðsettar og reknar á landsbyggðinni og af 

sveitarfélögunum eru vel til þess fallnir að sinna verkefnum í nærumhverfi í stað þess 

að senda fólk landshluta á milli. 

 

Efling heilbrigðisþjónustu 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á yfirvöld velferðar- 

og fjármála, Alþingi og ríkisstjórn Íslands að efla þá heilbrigðisþjónustu sem nú er veitt 

í landshlutanum og bætt verði úr þar sem þjónusta er ekki viðunandi. Fundurinn tekur 

undir hugmyndir landlæknis hvað varðar öflugri heilsugæslu og samspil 

sérfræðiþjónustu og sjúkratrygginga á landsbyggðunum.  

 



 

Að þessu verður ríkisvaldið að koma með kröftugum hætti og styrkja og efla 

Umdæmissjúkrahúsið í Neskaupstað, heilsugæsluna í landshlutanum og aðrar 

sjúkrastofnanir. Heilbrigðisþjónusta í nærumhverfi er einn mikilvægasti grunnþáttur í 

þjónustu við íbúa, ekki síst á jaðarsvæðum, þar sem samgöngur eru erfiðar og því 

verða stjórnvöld að taka tillit til þeirra staðhátta sem einkenna Austurland þegar 

framlög til heilbrigðismála eru ákveðin. Fundurinn varar sérstaklega við því að skert 

verði sú bráða-, sérfræði- og fæðingarþjónusta, sem nú er veitt á 

Umdæmissjúkrahúsinu í Neskaupstað enda er það eina sjúkrahúsið frá Akureyri að 

Selfossi sem veitir sólarhrings bráðaþjónustu og fæðingarþjónustu allan ársins hring. 

Fjölbreytt starfsemi sjúkrahússins þjónar allt að 12 þúsund íbúum á 16.000 

ferkílómetra landssvæði, auk mikils fjölda innlendra og erlendra ferðamanna sem 

heimsækja Austurland á ári hverju. Þá hefur verið sýnt fram á að flutningur 

heilbrigðisþjónustu úr landshlutanum eykur kostnað allra skattgreiðenda. Með 

tilkomu Norðfjarðarganga haustið 2017 munu samgöngur á Austurlandi batna og um 

leið aðgengi að Umdæmissjúkrahús í Neskaupstað. Um leið og sjúkraflug um 

Norðfjarðarflugvöll verður treyst með lagfæringum á flugbraut flugvallarins.  

 

Samstarf sveitarfélaga á Austurlandi  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Innanríkisráðuneyti að setja þegar af stað vinnu til að móta hugmyndir 

að lýðræðis- og stjórnkerfi svo hugmyndir um frekari sameiningu sveitarfélaga geti 

orðið að veruleika. Umtalsverður árangur hefur náðst í samstarfi sveitarfélaga á 

Austurlandi. Mikilvægt er að sveitarfélögin haldi áfram að leita leiða til að auka 

samstarf á ýmsum sviðum, íbúum landshlutans til hagsbóta, t.a.m. í gegnum vinnu við 

svæðisskipulag  

 

Lögreglustjóraembættið á Austurlandi og embætti Sýslumannsins á Austurlandi  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 lýsir yfir vonbrigðum með 

að stjórnvöld hafi ekki staðið við fyrirheit um að efla hin nýju sýslumanns- og 

lögreglustjóraembætti með flutningi verkefna sem munar um. Og að tryggja þeim 

fjármagn til að þau geti sinnt verkefnum sínum í þessum víðfeðma landshluta, ekki síst 

hálendisgæslu, þegar umferð um það svæði vex jafnt og þétt. Fundurinn skorar á 

stjórnvöld að bæta úr þessu hið fyrsta.  

 

Aðstaða lögreglunnar á Seyðisfirði  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á þingmenn og 

ráðherra innanríkismála að sjá til þess að tryggt verði fjármagn á fjárlögum ársins 2017 

til byggingar og reksturs lögreglustöðvar á Seyðisfirði og ráðningar lögreglumanna þar, 

ekki síst með það í huga að á Seyðisfirði er landamærastöð og aðkoma inn í landið. 



 

 

Tekjustofnar sveitarfélaga 

 Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 telur mikilvægt að renna 

styrkari stoðum undir tekjustofna sveitarfélaga. Útgjöld sveitarfélaga hafa vaxið og 

verkefnum fjölgað, en tekjuliðir hafa ekki fylgt þeirri þróun. Mikilvægt er að 

sveitarfélög fái aukna hlutdeild í heildarskatttekjum samfélagsins. Ýmsar 

atvinnugreinar, s.s. ferðaþjónusta, skapa tekjur í heimabyggð en kalla einnig á aukin 

útgjöld, bæði við ferðamannastaði og við ýmsa innviði samfélagsins. Því beinir 

fundurinn því til stjórnvalda og Sambands íslenskra sveitarfélaga að flýta vinnu við það 

hvernig styrkja megi almennan tekjugrundvöll sveitarfélaga svo þau geti sinnt 

lögbundnu þjónustuhlutverki sínu á sómasamlegan hátt. Þá njóti sveitarfélög tekna af 

nýtingu náttúruauðlinda, meðal annars með hlutdeild í veiðigjöldum og skatttekjum 

af orkuframleiðslu og dreifingu raforku.  

 

Stjórnsýsluleg staða landshlutasamtaka sveitarfélaganna 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 ítrekar þá afstöðu sína að 

stjórnsýsluleg staða landshlutasamtaka sveitarfélaga verði skýrð með afgerandi hætti. 

Ljóst er auknum verkefnum sem landshlutasamtökunum hefur verið falið fylgir mikil 

ábyrgð og því er nauðsynlegt að þessi staða sé skýr.  

 

Byggðartenging skattkerfisins 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 hvetur ríkisvaldið til að fram 

fari vinna við að aðlaga byggðarsjónarmið að skattkerfinu til að styrkja hinar dreifðu 

byggðir. Horft verði til slíks fyrirkomulags erlendis ásamt því taka tillit til fjarlægða og 

þjónustustigs byggðanna. 

 

Helstu áherslur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi milli aðalfunda 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði dagana 7.-8. október samþykkir að eftirfarandi 

sex atriði verði áherslumál sambandsins á komandi ári. 

 

 Áframhaldandi uppbygging og nýting Egilsstaðarflugvallar m.a. fyrir 

millilandaflug. 

 Áframhaldandi uppbygging og styrking Umdæmissjúkrahúss Austurlands 

í Fjarðabyggð, heilsugæslunnar og annarra sjúkrastofnanna í 

landshlutanum. 

 Sameiginlegar og öflugar almenningssamgöngur í landshlutanum sem 

styrktar verði til framtíðar. Þar með talið innanlandsflug. 



 

 Háhraðatengingar um allt Austurland með aukinni aðkomu ríkisvaldsins. 

 Efling fjarnáms í samstarfi við framhaldsskólana í landshlutanum og 

uppbygging háskólanáms og rannsóknarstarfs án tafar. 

 Lokið verði við án tafar að leggja bundið slitlag á þá hluta vegakerfis 

landshlutans þar sem enn eru malarvegir og snúa að tengingu 

byggðarlaga og er Borgarfjarðarvegur þar í forgrunni nú þegar það liggur 

fyrir að Berufjarðarbotn mun klárast sem fyrst. 

Til máls tóku: 

Einar Már Sigurðarson og lagði fram breytingartillögu í sínu nafni og Stefáns Boga 

Sveinssonar: 

 

„Þá njóti sveitarfélög tekna af nýtingu náttúruauðlinda, meðal annars með 

hlutdeild í veiðigjöldum og skatttekjum af orkuframleiðslu og dreifingar raforku.“ 

 

Þórður Mar Þorsteinsson 

Jens Garðar Helgason 

Stefán Bogi Sveinsson 

Jón Björn Hákonarson 

Vilhjálmur Jónsson 

Elfa Hlín Pétursdóttir 

Arnbjörg Sveinsdóttir 

Stefán Bogi Sveinsson 

 

Gunnar Jónsson sem leggur fram breytingartillögu að ályktun um Eflingu 

heilbrigðisþjónustu ljúki á málsgreininni sem lýkur þannig: „…þegar framlög til 

heilbrigðismála eru ákveðin“. 

 

Sigrún Blöndal 

Jens Garðar Helgason 

Þórður Mar Þorsteinsson 

Jón Björn Hákonarson 

 

Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs. 

 

Breytingartillaga Einars Más Sigurðarsonar og Stefáns Boga Sveinssonar borin 

upp.  

Samþykkt samhljóða. 



 

 

Breytingartillaga Gunnars Jónssonar borin upp. 

Tillagan var felld. 

 

Fundarstjóri bar þá upp ályktanir frá allsherjar- og samstarfsnefnd.  

Samþykkt samhljóða.  

 

Mennta- og menningarmálanefnd 

Gauti Jóhannesson kynnti tillögur mennta- og menningarmálanefndar, 

þingskjal 26. 

 

Menningarmiðstöðvar 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 ítrekar mikilvægi þess að 

tryggja að auknu fjármagni verði veitt til menningarmiðstöðva á Austurlandi, 

lykilstofnana í austfirsku menningarlífi. Óviðunandi er að fjársvelti standi starfi þeirra 

og framþróun fyrir þrifum. 

 

Varðveisla menningarminja 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 hvetur ríki og sveitarfélög 

til þess að huga betur að menningarverðmætum í héraði og reyna að tryggja sem best 

að mikilvægum menningarminjum verði ekki raskað. Menningartengd ferðaþjónusta 

er mjög vaxandi í landshlutanum, fornleifaskráning og varðveisla menningarminja, svo 

sem endurgerð og vernd gamalla húsa og nausta, eru mjög þýðingarmiklir þættir í 

uppbyggingu þessarar vaxandi atvinnugreinar. Mörg tækifæri felast í nýjum lögum um 

verndarsvæði í byggð, brýnt er að tryggt verði nægt fjármagn til þessa málaflokks. 

 

Starfsemi RÚV á Austurlandi 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á RÚV ohf. að tryggja 

öfluga fréttamiðlun frá Austurlandi. Þrátt fyrir yfirlýsingar um eflingu þjónustu á 

Austurlandi, hefur raunin orðið önnur. Á yfirstandandi ári var fréttamiðlun af svæðinu 

sinnt frá Akureyri um þriggja mánaða skeið, slíkt er óviðunandi. Styrkja þarf öfluga 

fréttaþjónustu og dagskrárgerð í landshlutanum og bæta við fullu stöðugildi 

starfsmanns. 

 

Menntamál 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 leggur áherslu á að 

fjölbreytt og góð menntun standi nemendum til boða á öllum skólastigum á 

Austurlandi. Mikilvægt er að gæði og metnaður séu höfð að leiðarljósi í öllu skólastarfi 

og að ríki og sveitarfélög móti sér sameiginlega sýn í málaflokknum. Þannig hafa 



 

grunnskólar á Austurlandi t.a.m. sameinast um verkefnið „Bættur námsárangur“. 

Fundurinn ítrekar áskorun sína til mennta- og menningarmálaráðuneytis að unnin 

verði aðgerðaáætlun í menntamálum í framhaldi af útgáfu Hvítbókar ráðherra í nánu 

samstarfi við sveitarfélögin enda ljóst að ýmissa breytinga er að vænta í málaflokknum 

sem munu snerta sveitarfélögin verulega. 

 

Menntun á framhaldsskólastigi 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 hvetur stjórnvöld til að 

tryggja nægjanlegt fjármagn til reksturs framhaldsskóla á Austurlandi. Sérstaklega er 

brýnt að ljúka við endurmat verknáms og að til hliðsjónar verði haft þjóðhagslegt 

mikilvægi þess. Mikilvægt er að á Austurlandi bjóðist fjölbreytt nám sem stenst 

samanburð við það besta sem gerist. Þá er ekki síður mikilvægt að á Austurlandi sé 

boðið upp á nám sem tengist þeim fjölbreyttu möguleikum sem svæðið býður upp á. 

Brýnt er að fundin verði lausn á stöðu þeirra nemenda sem stunda nám á 

framhaldsstigi í tónlist á landsbyggðinni. Fundurinn hvetur til áframhaldandi aukins 

samstarfs milli framhaldsskóla á Austurlandi og milli framhaldsskóla og 

framhaldsfræðslu með það að markmiði meðal annars að auka námsframboð. 

Fundurinn hvetur skólastjórnendur jafnframt til að standa að öflugri kynningu, innan 

og utan landshlutans, á því ágæta starfi sem fer fram í austfirskum framhaldsskólum. 

 

Háskólamenntun og rannsóknir 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 ítrekar fyrri ályktanir um að 

verulega hallar á Austurland í háskóla- og rannsóknastarfsemi á vegum ríkisins. Þetta 

er algjörlega óviðunandi og fundurinn krefst þess að aðstaða Austurlands verði 

sambærileg við það sem gerist í öðrum landshlutum. Fjarlægðir milli byggðakjarna og 

erfiðar samgöngur kalla á dreifða þjónustu. Hlutfall háskólamenntaðra á Austurlandi 

er töluvert undir landsmeðaltali. Það er því ekkert sem rökstyður að Austurland þurfi 

minna fé til þessara mála en aðrir landshlutar heldur þvert á móti. Skorað er á 

stjórnvöld að auka hlut Austurlands í háskóla- og rannsóknastarfsemi á vegum hins 

opinbera t.d. með því að fjölga opinberum rannsóknatengdum störfum á svæðinu.  

 

Fjarnám á háskólastigi 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á háskólastigið að 

móta sér skýrari stefnu varðandi fjarnám og fjölga þeim námsleiðum sem í boði eru. 

Skipulagi þess verði þannig háttað að það sé raunhæfur kostur fyrir nemendur. 

Nemendur nýta sér í síauknum mæli möguleika til að stunda fjarnám í heimabyggð og 

fundurinn skorar því á ríkisvaldið að veita auknum fjármunum í aðstöðu og stuðning 

við þessa nemendur til að auðvelda þeim að sækja nám hér á landi og erlendis. 

 



 

Framhaldsfræðsla  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á stjórnvöld að auka 

möguleika fólks á vinnumarkaði til að sækja sér endurmenntun heima í héraði. 

Nauðsynlegt er að þær stofnanir sem til staðar eru í landshlutanum séu nýttar og 

styrktar til eflingar þessa skólastigs. 

 

Lýðháskóli 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á mennta- og 

menningarmálaráðherra að flýta vinnu við gerð frumvarps til almennrar löggjafar um 

lýðháskóla á Íslandi í samræmi við samþykkta þingsályktun Alþingis frá 2. júní 2016. 

Markmið löggjafarinnar verði eins og segir í tillögunni að gera lýðháskóla að 

viðurkenndum valkosti í menntun sem njóti lagalegrar umgjarðar og stuðnings hins 

opinbera til jafns við annað framhaldsnám. Á Seyðisfirði starfar lýðháskóli á listasviði, 

LungA skólinn sem hóf starfsemi árið 2014 og er eini lýðháskóli landsins. Nauðsynlegt 

er að tryggja lagalega og fjárhagslega umgjörð starfseminnar og er skólinn tilbúinn að 

leggja sitt af mörkum svo að það megi verða í samvinnu við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið.  

 

Verk- og starfsnám á Austurlandi 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 lýsir yfir vilja til að leita eftir 

samstarfi við Samtök atvinnulífsins og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, um að 

Austurland verði tilraunaverkefni í uppbyggingu í verk- og starfsnámi. Samstarfi verði 

komið á í gegnum Austurbrú, Verkmenntaskóla Austurlands, Menntaskólann á 

Egilsstöðum og Handverks- og hússtjórnarskólann á Hallormsstað. Tilgangur 

verkefnisins er að standa vörð um og auka fagmenntun í verk- og starfsnámi, sem og 

koma á auknu framboði á lögbundnum styttri námsbrautum í starfsnámi. Nám sem 

hægt er að aðlaga að einstaklingnum sjálfum í tengslum við atvinnulíf og innviði 

Austurlands.  

 

Efling þekkingarsamfélagsins á Austurlandi 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 tekur undir tillögur 

starfshóps um eflingu þekkingarsamfélagsins á Austurlandi og beinir því til stjórnar 

SSA að vinna að framgangi þeirra. 

 

Tillögurnar eru eftirfarandi: 

a. Fjármagn.  

Starfshópurinn leggur til að ráðinn verði erindreki til að sinna því verkefni að 

tryggja fjármagn frá ríkisvaldinu til að efla þekkingarsamfélagið á Austurlandi. 

b. Stofnað verði sjálfstætt háskólasetur 



 

Háskólasetrið sinni skipulögðu rannsóknastarfi og kennslu. Setrið höfði til 

erlendra nemenda ásamt því að sinna markvissu starfi í að fá nemendur á 

Austurlandi til að stunda rannsóknir sínar og nám við setrið. 

c. Starfsnámsbrautir 

Starfsnámsbrautum á framhaldsskólastigi tengdar atvinnulífinu, jafnvel með 

vinnu, verði komið á fót. Slíkt nám getur síðan þróast í diplómunám. Í samstarfi 

við atvinnulífið þarf að gera tilraunir með breytingar á hefðbundnu iðnnámi. 

  

Til máls tóku: 

Stefán Bogi Sveinsson  

Sigrún Blöndal. Lagði fram breytingartillögu að bæta inn í tillögu um Verk- og 

starfsnám á Austurlandi orðunum: „Menntaskólanum á Egilsstöðum og 

Handverks- og hússtjórnarskólanum á Hallormsstað“ þannig að setningin yrði: 

„Samstarfi verði komið á í gegnum Austurbrú, Verkmenntaskóla Austurlands, 

Menntaskólann á Egilsstöðum og Handverks- og hússtjórnarskólann á 

Hallormsstað.” 

 

Jens Garðar Helgason 

Einar Már Sigurðarson. Lagði fram í eigin nafni og Sigrúnar Blöndal 

breytingartillögu á breytingartillögu Sigrúnar Blöndal þannig að orðalagið verði: 

„Samstarfi verði komið á í gegnum Austurbrú og framhaldskólana á Austurlandi.” 

 

Anna Alexandersdóttir 

Arnbjörg Sveinsdóttir. Lagði fram breytingartillögu á breytingartillögu Einars Más 

og Sigrúnar þannig að nöfnum menntastofnanna verði aftur bætt inn í tillöguna: 

„Samstarfi verði komið á í gegnum Austurbrú, Verkmenntaskóla Austurlands, 

Menntaskólann á Egilsstöðum og Handverks- og hússtjórnarskólann á 

Hallormsstað.” 

 

Gauti Jóhannesson 

Eydís Ásbjörnsdóttir 

 

Breytingartillaga Arnbjargar á breytingartillögu Sigrúnar og Einars Más borin upp. 

Samþykkt samhljóða. 

 

Fundarstjóri bar þá upp ályktanir frá mennta- og menningarnefnd.  

Samþykkt samhljóða.  

 

Umhverfis- og samgöngunefnd 



 

Einar Már Sigurðsson kynnti tillögur umhverfis- og samgöngunefndar, þingskjal nr. 

27. 

 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 vekur athygli á því að 

engar nýframkvæmdir hafa átt sér stað á Austurlandi á síðustu tveimur árum og 

viðhald vega verið í algjöru lágmarki. Fundurinn skorar á Alþingi að stórauka fé til 

framkvæmda í samgöngumálum, þannig að stefnt verði að því að hlutfall fjárveitinga 

til málaflokksins verði að lágmarki 2% af vergri landsframleiðslu. Enginn einn 

málaflokkur er jafn þýðingarmikill fyrir landshlutann, hvort heldur er með tilliti til 

byggðaþróunar, atvinnumála, þ.m.t. ferðaþjónusta, heilbrigðisþjónustu eða 

samkeppnisstöðu. Ljúka þarf þegar í stað gerð samgönguáætlana og tryggja að við 

þær verði staðið.  

 

Jarðgangagerð 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október ítrekar mikilvægi þess að tengja 

byggðir á Austurlandi með samgöngum til þess að rjúfa vetrareinangrun og efla 

framtíðarmöguleika svæðisins sem eins atvinnu- og þjónustusvæðis. Tryggja verður á 

fjárlögum næsta árs fjármagn til jarðganga undir Fjarðarheiði á milli Fljótsdalshéraðs 

og Seyðisfjarðar, sem er forgangsverkefni í jarðgangnagerð á Austurlandi, enda 

aðstæður íbúa á Seyðisfirði slíkar á vetrum að ekki verður við það unað lengur. Þá þarf 

að ráðast í rannsóknir á öðrum gangakostum, á milli Norðfjarðar og Seyðisfjarðar um 

Mjóafjörð. Lögð er áhersla á að við gerð og uppsetningu samgönguáætlunar og gerð 

fjárlaga verði jarðgangagerð og rannsóknir vegna þeirra fjármögnuð með sérstökum 

hætti þannig að aðrar mikilvægar framkvæmdir í samgöngumálum landshlutans 

dragist ekki sökum fjárskorts. Í framhaldinu verði næstu verkefni í jarðgangagerð á 

Austurlandi göng til þess að tengja annars vegar Borgarfjörð og hins vegar Vopnafjörð 

við miðsvæðið.  

 

Þjónusta, nýframkvæmdir og viðhald 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október telur lykilatriði að faglegt mat og 

almennar reglur Vegagerðarinnar eigi að gilda um val á legu þjóðvegar 1. Brýnt er að 

samgönguyfirvöld taki afstöðu til þessa vals hið fyrsta. Það sem skiptir hins vegar 

höfuðmáli er að vetrarþjónusta á öllum vegum landshlutans sé viðunandi og geri 

íbúum og gestum kleift að sinna atvinnu, menntun og öðrum erindum innan svæðis 

án vandkvæða og með sem minnstri fyrirhöfn. Þá verður að tryggja sem best aðgengi, 

og þar með öryggi allra íbúa á svæðinu, við fjórðungssjúkrahúsið og Egilsstaðaflugvöll.  

 

Þá er ekki síður mikilvægt að staðið verði við þær nýframkvæmdir í landshlutanum 

sem undirbúnar hafa verið síðustu ár og áratugi og komnar voru á samgönguáætlun. 



 

Má þar nefna uppbyggingu heilsársvegar yfir Öxi sem er forgangsverkefni og lagningu 

slitlags og endurbyggingu vega. Á Austurlandi eru margir vegkaflir sem í dag eru 

stórhættulegir, má þar nefna vegi um Suðurfirði og Hamarsfjörð, sem og Breiðdal og 

Borgarfjörð eystra. Þá ber að flýta fyrirhuguðum framkvæmdum við lagningu slitlags 

fyrir botni Berufjarðar og um Skriðdal. Í ljósi aukins umferðarþunga, er það 

ábyrgðarhluti að gætt sé sérstaklega að umferðaröryggi, hvort heldur er við 

nýframkvæmdir eða viðhald samgöngumannvirkja. Malarvegir á borð við 

Upphéraðsveg um Fell og efri Jökuldal og veg um Jökulsárhlíð og um Hellisheiði sem 

og Hlíðarveg eru óboðlegir. Sömuleiðis verður að setja byggingu nýrrar brúar yfir 

Lagarfljót við Egilsstaði í forgang framkvæmda við brúargerð á landinu og ráðast í átak 

til að fækka einbreiðum brúm í landshlutanum. Tryggja verður öryggi á vegaköflum inn 

og út úr landshlutanum, t.a.m. á milli Vopnafjarðar og Þórshafnar og Djúpavogs og 

Hornafjarðar.  

 

Almenningssamgöngur 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 lýsir yfir þungum áhyggjum 

af þeirri stöðu sem almenningssamgöngur á Austurlandi eru í. Lagaumhverfi þeirra 

tryggir ekki eða skýrir lagalegt umboð til aksturs og enn er beðið eftir sérstökum lögum 

um almenningssamgöngur. Þá hefur ekki tekist, þrátt fyrir umleitanir, að taka upp 

viðræður við Innanríkisráðuneytið um kostnað vegna þeirra málaferla sem sambandið 

stendur í vegna forsendubrests samningsins og ógnar fjárhagslegum grundvelli 

Sambands sveitarfélaga á Austurlandi. 

 

Framtíðarfyrirkomulag SvAust 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 leggur til að sveitarfélögin 

á Austurland geri með sér sérstakan samning um almenningssamgöngur á Austurlandi, 

þ.e. samning varðandi umgjörð, verkefni og rekstur Strætisvagna Austurlands 

(SvAust). Stjórn SSA verði falið að hafa frumkvæði að gerð samningsins. 

 

Austurland ljósleiðaravætt 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 ítrekar það sanngirnismál 

að allir íbúar landsins hvort sem þeir búa í þéttbýli eða dreifbýli eigi kost á 

ljósleiðaratengingu sem stenst nútímakröfur. Því miður hafa þeir fjármunir sem 

ætlaðir hafa verið til framkvæmda ekki verið í samræmi við þær áherslur, væntingar 

og markmið sem lýst var í skýrslu starfshóps um alþjónustu í fjarskiptum og útbreiðslu 

háhraða nettenginga á Íslandi. Tryggja verður nauðsynlegt fjármagn til 

framkvæmdanna og horfa til byggðasjónarmiða við forgangsröðun þeirra. Ekki er 

vænlegt til árangurs að etja sveitarfélögum saman við úthlutun fjármuna og áfram 



 

verður að horfa til þeirrar megin reglu að það sé hlutverk ríkisins að halda uppi 

grunnþjónustu í fjarskiptum.  

 

Egilsstaðaflugvöllur – önnur fluggátt inn í landið 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 fagnar þeim mikilvægu 

áföngum sem náðust á síðastliðnu ári þegar komið var á markaðsþróunarsjóði og 

áfangastaðasjóði til stuðnings flugrekstraraðilum sem hyggja á flug til áfangastaða 

utan stór-Reykjavíkursvæðis. Hið opinbera verður að sýna í verki vilja sinn til að 

opnaðar verði aðrar fluggáttir inn í landið, með öflugum stuðningi. Á liðnu sumri var 

haldið uppi millilandaflugi á milli London og Egilsstaða og reynslan sýnir að 

Egilsstaðaflugvöllur stendur fyllilega undir slíkri starfsemi. Aukin flugumferð krefst 

þess að ríkisvaldið tryggi næganlegt fjármagn til uppbyggingar þannig að völlurinn 

standist kröfur um aukið þjónustustig og öryggi vegna hugsanlegra náttúruhamfara. 

Sérstaklega þarf að horfa til framkvæmda við flughlöð og aðstöðu fyrir útgerð 

þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar. Jafna verður aðstöðu flugrekstraraðila til kaupa á 

eldsneyti, hvar sem er á landinu. Áfram verði unnið af fullum þunga að 

markaðsetningu Egilsstaðaflugvallar af hálfu hagsmunaðila, s.s. fyrirtækja í 

ferðaþjónustu, Isavia, ríkis og sveitarfélaga á Austurlandi.  

 

Innanlandsflug 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október vekur athygli á mikilvægi 

innanlandsflugs fyrir landshlutann. Skilgreina verður innanlandsflug sem 

almenningssamgöngur þannig að flugfargjöld verði á viðráðanlegu verði og lækkuð um 

helming, svo íbúar landshlutanna geti nýtt sér þjónustuna. Verðlagning dagsins í dag 

er þess eðlis að hún stendur eðlilegum ferðalögum íbúa landshlutans og gesta fyrir 

þrifum og rýrir þar með búsetukosti Austurlands. Áfram er lögð áhersla á áætlunarflug 

til Vopnafjarðar með tengiflugi við Akureyri og mikilvægt er að veita áfram nægjanlegu 

fjármagni til viðhaldsframkvæmda á Vopnafjarðarflugvelli. Það var mikilvægur áfangi 

þegar náðist samkomulag á milli aðila í heimabyggð og ríkis um uppbyggingu 

Norðfjarðarflugvallar enda um öryggismál að ræða.   

 

Leita verður lausna til framtíðar um staðsetningu Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýrinni 

sem taki mið af þeirri staðreynd að stór hluti landsmanna þarf að sækja nauðsynlega 

þjónustu til höfuðborgarinnar með flugsamgöngum, ekki síst heilbrigðisþjónustu. 

Huga verður að uppbyggingu samgöngumiðstöðvar við Reykjavíkurflugvöll til að 

tryggja samþættingu allra samgangna innanlands. 

 

 

 



 

Hafnir 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 leggur áherslu á að haldið 

verði áfram að styrkja hafnarframkvæmdir í samræmi við 24. gr. hafnarlaga og 

tryggðar verði auknar fjárveitingar til Hafnabótasjóðs. Sérstök áhersla verði lögð á að 

treysta hlutverk ferjuhafnarinnar á Seyðisfirði sem landamæragátt að áfangastaðnum 

Austurlandi.  

 

Umhverfismál 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 ítrekar nauðsyn þess að 

aðildarsveitarfélögin hugi að sameiginlegum áherslum í umhverfismálum; m.a. hvað 

varðar svæðisáætlun um meðferð úrgangs og friðlýsingu svæða sem til þess eru fallin. 

Brýnt er að ríkisvaldið leggi til mun meiri fjármuni til uppbyggingar á friðlýstum 

svæðum, þannig að sveitarfélög sjái sér í ríkara mæli hag í því að taka að sér umsjá og 

rekstur slíkra svæða. Samhliða friðlýsingu er mikilvægt að vinna verndar- og 

stjórnunaráætlanir fyrir slík svæði svo þau séu í stakk búin til að taka við auknum 

ferðamannastraumi og ágangi.  

 

Árið 2013 var skipuð nefnd um endurskoðun reglugerðar um fráveitur og skólp, gert 

var ráð fyrir að hún lyki störfum fyrrihluta árs 2014 en enn hefur ekkert heyrst frá 

nefndinni. Brýnt er að þessari endurskoðun ljúki sem allra fyrst. Teknar verði upp 

viðræður við ríkið um leiðir til að ljúka innleiðingu tilskipunar um fráveitur með 

fullnægjandi hætti, svo sem með því að fella niður virðisaukaskatt af 

fráveituframkvæmdum sveitarfélaga. 

 

Ofanflóðavarnir 

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október ítrekar mikilvægi þess að 

ríkisvaldið heimili fjármögnun framkvæmda sem tengjast ofanflóðavörnum í samræmi 

við áætlanir Ofanflóðasjóðs og sveitarfélaga enda er fjármagn fyrir hendi í 

Ofanflóðasjóði. Sérstaklega er mikilvægt að haldið verði áfram með þá áfanga sem 

þegar eru á áætlun. 

  

Sjókvíaeldi 

Aðalfundur SSA á Seyðisfirði 7. - 8. október skorar á hið opinbera að leita allra leiða til 

að draga úr áhættu varðandi fiskeldi og stórefla eftirlit og rannsóknir. Marka verður 

skýra stefnu um fiskeldi þar sem ítrustu kröfum um öryggi er mætt og áhrif á 

umhverfið kortlögð. Þá er mikilvægt að tryggja sveitarfélögum skipulagsvaldið fyrir 

fiskeldi. Stjórn SSA er falið að efna til málþings um þetta mikilvæga mál. 

 

 



 

Stjórn vatnamála  

Árið 2011 voru sett lög nr. 36 um stjórn vatnamála. Vinna við innleiðingu laganna fór 

nokkuð vel af stað og var á áætlun fram til ársloka 2013. Landinu var skipt í fjögur 

vatnasvæði og störfuðu nefndir á landinu öllu með aðkomu margra stofnana á vegum 

ríkis og sveitarfélaga auk fulltrúa frá sveitarfélögunum sjálfum. Umhverfisstofnun hélt 

utan um vinnuna og fékk til þess fjármagn úr ríkissjóði. Skorað er á ríkisvaldið að taka 

aftur upp þráðinn með öflugum fjárframlögum þannig að unnt verði að hefja vinnu 

skv. samþykktum lögum og alþjóðasamningum með hagsmuni náttúrunnar og 

atvinnulífs að leiðarljósi.  

 

Refa- og minkaveiðar  

Aðalfundur SSA haldinn á Seyðisfirði 7. og 8. október 2016 skorar á ríkisvaldið að leggja 

aukið fjármagn til sveitarfélaga vegna nauðsynlegra refa- og minkaveiða. Kostnaður 

vegna veiðanna leggst mjög misþungt á sveitarfélög og oft fellur mikill kostnaður á 

fámenn en landstór sveitarfélög. Mikilvægt er að samræma greiðslur til veiðimanna 

innan landshlutans. Fundurinn telur endurgreiðslur á virðisaukaskatti til 

sveitarfélaganna vegna veiðanna verði að koma til framkvæmda eigi síðar en um 

komandi áramót. 

 

Til máls tóku: 

Arnbjörg Sveinsdóttir 

Einar Már Sigurðarson 

 

Fundarstjóri bar þá upp ályktanir frá umhverfis- og samgöngunefnd. 

Samþykkt samhljóða.  

 

Kosningar 

Gunnlaugur Stefánsson flutti tillögur kjörnefndar, þingskjal nr. 22. 

 

Stjórn SSA 7 aðalmenn og 7 til vara: 

 

Norðursvæði: 

Sigrún Blöndal, Fljótsdalshérað-Stefán Bogi Sveinsson, Fljótsdalshérað  

Gunnar Jónsson, Fljótsdalshérað-Gunnþórunn Ingólfsdóttir, Fljótsdalshreppi 

(flakkari) 

Margrét Guðjónsdóttir, Seyðisfjörður-Jakob Sigurðsson, Borgarfjarðarhreppi 

Stefán Grímur Rafnsson, Vopnafjarðarhreppi-Eyjólfur Sigurðsson, 

Vopnafjarðarhreppi 

 



 

Suðursvæði: 

Hákon Hansson, Breiðdalshreppi-Svandís Ingólfsdóttir, Breiðdalshreppi 

Andrés Skúlason, Djúpavogshreppi-Sóley Dögg Birgisdóttir, Djúpavogshreppi 

Jón Björn Hákonarson, Fjarðabyggð-Eydís Ásbjörnsdóttir, Fjarðabyggð 

 

Skoðunarmenn reikninga, 2 aðalmenn og 2 til vara 

Aðalmenn: 

Þórunn Hálfdánardóttir 

Gunnlaugur Guðjónsson 

 

Til vara: 

Ólafía Stefánsdóttir 

Ómar Bogason 

 

Endurskoðunarfyrirtæki 

Deloitte út árið 2016. 

Í ljósi samþykktar tillögu fjárhagsnefndar um útboð á endurskoðendaþjónustu 

samþykkir fundurinn að fela stjórn SSA að ganga í slíkt útboð og það fyrirtæki sem 

samið verður við að því loknu mun gegna endurskoðun fyrir SSA á ári komanda. 

 

Stjórn Haust: 

Ekki er um ræða neinar breytingar á stjórn HAUST af starfsvæði SSA en sveitarfélagið 

Hornafjörður hefur tilkynnt um eftirfarandi breytingar sem hér eru lagðar fram til 

kynningar: 

 

Aðalmaður Gunnhildur Imsland B. í stað Lovísu Rósu Bjarnadóttur. 

Varamaður Hjördís Skírnisdóttir E. 

2. Varamaður Lovísa Rósa Bjarnadóttir D. 

 

Tillaga vegna kosningar aðalmanna í stjórn Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands: 

Lagt er til í ljósi samþykkta sveitarfélaganna á starfssvæði SSA, sem eru eigendur 

sjóðsins, frá því í desember 2014 þar sem ákveðið var að tvöfalt árgjald 

sveitarfélaganna árin 2016, 2017, 2018, rynni óskipt til annars vegar markaðssetningar 

Egilsstaðarflugvallar og hins vegar til fjárhagslegar endurskipulagningar Austurbrúar 

að stjórn SSA sé falin stjórn sjóðsins. Þá um leið eru stjórnarmenn í sjóðnum leystir frá 

störfum sínum fyrir hann. Kosið verður aftur í stjórn sjóðsins á aðalfundi SSA 2018 ef 

aðrar ákvarðanir hafa ekki verið teknar um framtíð hans á þeim vettvangi. 

 

 



 

Samgöngunefnd SSA: 

 

Borgarfjörður eystri: 

Jakob Sigurðsson  Til vara: Helgi Hlynur Ásgrímsson 

Breiðdalshreppur: 

Gunnlaugur Stefánsson Til vara: Arnaldur Sigurðsson 

Djúpivogur: 

Þorbjörg Sandholt  Til vara: Kári Valtingojer 

Fjarðabyggð: 

Einar Már Sigurðarson Til vara: Pálína Margeirsdóttir 

Fljótsdalshérað: 

Anna Alexandersdóttir Til vara: Gunnar Jónsson 

Fljótsdalshreppur: 

Lárus Heiðarsson  Til vara: Gunnþórunn Ingólfsdóttir 

Seyðisfjörður: 

Vilhjálmur Jónsson  Til vara: Elfa Hlín Pétursdóttir 

Vopnafjörður: 

Eyjólfur Sigurðsson  Til vara: Sigríður Elva Konráðsdóttir 

 

Tillaga um stjórnarkjör samþykkt með lófaklappi. 

 

Tillaga um endurskoðendur, varaendurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki 

samþykkt með lófaklappi. 

 

Tillaga um atvinnuþróunarsjóð borin upp.  

Samþykkt samhljóða. 

 

12. Fundarslit 

Hákon Hansson kvaddi sér hljóðs og þakkaði Seyðisfjarðarkaupstað fyrir góðar 

móttökur og fund og bauð Breiðdalsvík sem vettvang aðalfundar SSA að ári. 

Boðið þakkað með lófaklappi.  

 

Sigrún Blöndal þakkaði fundarmönnum fyrir skemmtilega samveru. Hún þakkaði 

Vilhjálmi Jónssyni og bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar góðar móttökur og 

skipulag, fundarstjórum og fundarriturum fyrir vel unnin störf og þáði að lokum 

boð Breiðdælinga um að aðalfundur SSA yrði haldinn þar að ári. 

 

Fundi slitið kl. 12.39. 

 



 

Samþykkt að fundarritarar og fundarstjórar gangi sameiginlega frá fundargerð. 

 

Fundarstjórar:  Fundarritarar: 

Lárus Bjarnason  Eva Björk Jónudóttir 

Hildur Þórisdóttir   Margrét Vera Knútsdóttir 

 


