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Málefnasamningur D- og B- lista í nýju sveitarfélagi 2020 - 2022

D- listi Sjálfstæðisflokks og B- listi Framsóknarflokks í nýju sameinuðu sveitarfélagi á Austurlandi
staðfesta að listarnir mynda saman meirihluta í sveitarstjórn sameinaðs sveitarfélags, kjörtímabilið 2020
– 2022. Listarnir sameinast um að koma stefnuskrám sínum í framkvæmd eins og þær voru kynntar
kjósendum og samkvæmt því samkomulagi sem hér fer á eftir.

Áherslumál eftir málaflokkum:

Stjórnsýsla:
- Stjórnsýsla í nýju sameinuðu sveitarfélagi verði einföld og skilvirk með sterka tengingu við

byggðir þess í gegnum heimastjórnir sem fara með tiltekin nærþjónustuverkefni. Stefnt er að
öflugri starfsemi í öllum byggðakjörnum, samlegð í rekstri, betri nýtingu fjármuna og bættri
þjónustu við íbúa m.a. með aukinni sérhæfingu starfsfólks, áherslu á rafrænar lausnir og
styttingu boðleiða.

- Leitast verði við að virkja sem fyrst nýtt ungmennaráð, öldungaráð og samráðshóp um málefni
fatlaðs fólks sem megin samráðsvettvang sveitarstjórnar við viðkomandi hópa í samfélaginu.

Skipulagsmál:
- Hafist skal strax handa við nýtt aðalskipulag sveitarfélagsins, og unnið að því að ljúka við,

endurskoða og gera deiliskipulag fyrir bæði íbúða- og atvinnuhúsnæði.
- Við gerð aðalskipulags verði tekin afstaða til landnýtingar og svæði skilgreind til orkuöflunar,

náttúruverndar, landbúnaðar o.fl.
- Ráðist verður í gerð húsnæðisáætlunar fyrir nýtt sameinað sveitarfélag.
- Framkvæmdaaðilum og húsbyggjendum standi til boða leiðbeinandi ráðgjöf á öllum stigum

framkvæmda.
- Gerðar verði greiningar varðandi m.a. aðgengismál, úttekt á göngu- og hjólastígum, framboð á

almenningssalernum og upplýsingaflæði til íbúa og gesta. Niðurstöður verði nýttar við
skipulagsgerð og til umbóta í sveitarfélaginu.

Samgöngur og mannvirki:
- Leitast verður við að fylgja fyrirliggjandi áætlunum um fjárfestingar og uppbyggingu mannvirkja

innan sveitarfélagsins.
- Áfram verður þrýst á nauðsynlegar samgöngubætur innan sveitarfélagsins og að staðið verði við

þær framkvæmdir sem eru á samgönguáætlun.
- Unnið verður með Isavia og ríkisvaldinu að uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar svo hann uppfylli

þær kröfur sem gerðar eru til hans sem fyrsta varaflugvallar Keflavíkurflugvallar en um leið
hugað að framtíðarmöguleikum vallarins varðandi vöruflutninga og millilandaflug.

- Lögð verður áhersla á uppbyggingu á tengivegum innan sveitarfélagsins.
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- Sérstök áhersla verður lögð á að sækja fjármuni frá ríkinu til uppbyggingar og viðhalds á
hafnarmannvirkjum.

- Áfram verður unnið að því að tryggja fjármögnun og framkvæmdir við ofanflóðavarnir á
Seyðisfirði.

- Þrýst verður á um lagningu ljósleiðara í þéttbýli innan sveitarfélagsins.
- Unnið verður skipulega að ástandsúttektum og nauðsynlegu viðhaldi á mannvirkjum

sveitarfélagsins.
- Ráðist verður í sérstakt átak til að bæta hljóðvist innan stofnana sveitarfélagsins.

Atvinnumál:
- Hjá sveitarfélaginu verði í boði skilvirk ráðgjöf á sviði atvinnumála og áhersla lögð á samstarf og

samráð og þannig stuðlað að farsælum árangri í uppbyggingu atvinnulífsins.
- Áhersla verður lögð á að styðja við nýsköpun í atvinnulífinu og ýta undir fjölgun starfa í skapandi

greinum innan sveitarfélagsins.
- Stutt verður með ábyrgum hætti við frekari uppbyggingu fiskeldis í sveitarfélaginu.
- Unnið verði markvisst að því að sækja opinber verkefni og störf á vegum ríkisins inn á svæðið og

um leið verja þau störf sem fyrir eru.
- Unnin verður innviðagreining á sveitarfélaginu öllu og styrkleikar þess greindir. Niðurstöður

greiningarinnar verði svo nýttar til kynningar og markaðssetningar innanlands sem utan.
- Innkaupastefna sveitarfélagsins miði að því að fjárfesta í vörum og þjónustu á heimamarkaði sé

þess nokkur kostur.
- Áhersla verður lögð á framhald verkefnisins Betri Borgarfjörður, í samstarfi við Byggðastofnun.

Menningarstarfsemi:
- Unnin verður menningarstefna fyrir nýtt sameinað sveitarfélag.
- Farið verði yfir þá menningarsamninga sem sveitarfélagið er aðili að og þeir teknir til

endurskoðunar ef þurfa þykir.
- Stuðlað verði að varðveislu menningarminja á borð við gömul hús og önnur mannvirki innan

sveitarfélagsins, í samstarfi við hagsmunaaðila og Minjastofnun.
- Sveitarstjórn mun styðja við söfn innan sveitarfélagsins. Minjasafn Austurlands og

Tækniminjasafns Austurlands verði aðstoðuð við að ná því markmiði að verða ábyrgðarsöfn og
rekstrargrundvöllur þeirra tryggður með viðunandi hætti.

- Unnið verði með menningarmiðstöðvum innan sveitarfélagsins að bættri aðstöðu og treysta
rekstrargrundvöll þeirra.

- Stefnt skal að því að nýtt sveitarfélag verði öflug miðstöð menningar á Austurlandi.

Umhverfismál:
- Sorphirða, flokkun, moltugerð og endurvinnsla bæði heimila og fyrirtækja verði tekin til

endurskoðunar bæði í þéttbýli og dreifbýli, með það að markmiði að bæta þjónustu og draga úr
urðun sorps.
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- Sveitarfélagið verði til fyrirmyndar þegar kemur að snyrtilegri ásýnd, fyrirtæki og einstaklingar
verði hvattir til að huga að nærumhverfi sínu og að skilgreindu hreinsunarátaki verði fylgt eftir í
öllum byggðakjörnum sveitarfélagsins.

- Ráðist verður í samhent átak landeiganda og sveitarfélagsins við að rífa og fjarlægja girðingar
sem þjóna ekki lengur hlutverki sínu.

- Haldið verður áfram með nauðsynlegar framkvæmdir við fráveitu sveitarfélagsins og unnin
heildstæð áætlun um áframhaldandi framkvæmdir á því sviði.

- Unnið verði að varanlegum lausnum á olíuafgreiðslu í höfnum sveitarfélagsins þar sem það á við
þannig að kröfur sem gerðar eru til slíkrar starfsemi séu uppfylltar.

Fræðslumál:
- Í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk skólastofnana verði leitað leiða til að auka samstarf  og

samnýtingu m.a. á mannauði og aðbúnaði um leið og hver skóli heldur sérstöðu sinni og
sjálfstæði.

- Starfsfólk skólanna verði upplýst og hvatt til að nýta þau tækifæri sem í boði eru til að þróa
hæfni og faglega endurmenntun.

- Stefna skal að því að tölvukostur nemenda og starfsfólks skóla verði bættur.
- Unnið verði að staðarvali og hönnun nýs leikskóla á Egilsstöðum.
- Stöðugt sé unnið að því að tryggja öllum börnum leikskólapláss frá 12 mánaða aldri.

Séu leikskólapláss í viðeigandi byggðakjarna fullsetin eigi fjölskylda barnsins kost á að fá daggjald
þess greitt þangað til pláss fæst á leikskóla auk þess sem áframhaldandi stuðningur verði við
dagmæður í samræmi við eftirspurn eftir þjónustu þeirra.

- Samtal við framhalds- og lýðskóla innan sveitarfélagsins verði aukið og sveitarfélagið beiti sér
fyrir hagsmunum þeirra gagnvart ríkisvaldinu.

- Þrýst verði á aukið framboð fjarnáms á háskólastigi og áfram unnið að uppbyggingu staðbundins
háskólanáms á Austurlandi og innan sveitarfélagsins.

Frístundir:
- Íþrótta- og tómstundastyrkur verður í boði fyrir öll börn í sveitarfélaginu á aldrinum 4 ára til 18

ára.
- Í samstarfi við íþróttafélögin verður mótuð framtíðarsýn um forgangsröðun uppbyggingar á

aðstöðu til íþróttaiðkunar þar sem m.a. verður leitast við að jafna aðgengi að íþróttum og
tómstundum.

- Hjá sveitarfélaginu verði fagmenntaður starfsmaður sem ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd á
öllu tómstundastarfi barna og ungmenna.

- Framtíðarhúsnæði fyrir frístundastarf verði tryggt í öllum byggðakjörnum.
- Samstarf skóla og íþrótta- og tómstundafélaga verði eflt þannig að íþrótta- og tómstundastarf

barna geti farið fram í eðlilegu framhaldi af skólastarfi meðal annars með hagsmuni barna sem
búa í dreifbýli í huga.
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Heilbrigðis- og félagsmál:
- Lögð verður áhersla á að grunnheilbrigðisþjónusta sé tryggð í hverjum byggðarkjarna og að tæki

til fullnaðarbráðagreiningar verði til staðar á HSA á Egilsstöðum.
- Unnið verði að fjölgun hvíldar-, langlegu- og dagþjónustuplássa fyrir aldraða innan

sveitarfélagsins.
- Leitað verði eftir góðu samstarfi við félög eldri borgara varðandi félagsstarf þeirra og

stefnumótun í málefnum aldraðra.
- Unnið verði markvisst að bættu aðgengi innan sveitarfélagsins.
- Sett verði markmið varðandi búsetu- og vinnuúrræði fyrir fatlaða einstaklinga í hverjum

byggðakjarna fyrir sig.

Dreifbýlismál:
- Unnið verði að byggðaþróunarverkefnum fyrir einstök svæði í dreifbýli sveitarfélagsins með það

að markmiði að styrkja þar búsetu og fjölga atvinnutækifærum.
- Þrýst verði á um bætt farsímasamband um allt sveitarfélagið, meðal annars með því að láta

framkvæma eigin mælingar og gera í framhaldi kröfur um úrbætur þar sem við á.
- Viðbótar íþrótta- og tómstundastyrkur verði veittur vegna barna úr dreifbýli sem sækja

sérstaklega tómstundastarf í þéttbýli.
- Unnið verði að bættri vetrarþjónustu í dreifbýli og samningum við Vegagerðina um að

snjómokstur fari fram fyrr að morgni dags.
- Þrýst verður á lagningu þriggja fasa rafmagns í dreifbýli, aukið afhendingaröryggi og lækkun á

dreifingarkostnaði.
- Lokið verði við ljósleiðaralagningu í dreifbýli.

Lögð verður áhersla á að sveitarfélagið veiti opinberum stofnunum aðhald með það að markmiði að
íbúar þess njóti viðunandi þjónustu, kjara og möguleika varðandi t.d. menntun, heilbrigðisþjónustu,
samgöngur, orku, fjarskipti og löggæslu.

Sveitarfélagið verður brautryðjandi að mörgu leyti hvað varðar stjórnsýslu ekki síst með tilkomu
heimastjórna.  Hugmyndin að baki því fyrirkomulagi er að tryggja áhrif íbúanna, dreifa raunverulegu
valdi og ýta undir áhuga og virkni fólks til að hafa áhrif á nærsamfélag sitt og varðveita sérstöðu hvers
svæðis fyrir sig. Stærsta verkefni sveitarstjórnar fyrst um sinn, hvað stjórnsýslu varðar, verður því að
tryggja farsæla sameiningu og að þessar hugmyndir gangi eftir.

D- listi Sjálfstæðisflokks og B- listi Framsóknarflokks í nýju sameinuðu sveitarfélagi á Austurlandi eru
sammála um að leita eftir samningum við Björn Ingimarsson, fráfarandi bæjarstjóra Fljótsdalshéraðs um
að hann taki að sér starf sveitarstjóra til loka kjörtímabils.
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Ábyrgð kjörinna fulltrúa í nýju sveitarfélagi er mikil þegar kemur að því að móta hefðir og venjur í
tengslum við nýjungar í stjórnskipulagi þess. Fulltrúar D- og B-lista leggja ríka áherslu á mikilvægi góðrar
samvinnu og samstarfs innan nýrrar sveitarstjórnar og heita því að vinna í þeim anda með fulltrúum allra
framboða, sveitarfélaginu til heilla.

30. september 2020

_______________________________ _______________________________

Gauti Jóhannesson, Stefán Bogi Sveinsson,
oddviti D lista oddviti B lista



Undirritunarsíða

Gauti Jóhannesson Stefán Bogi Sveinsson
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