
sþ. 324. 'rillaga til þingsályktunar [152. mál]
um eflingu iðnaðar á Suðurlandi.

Flm.: Sigurður Óskarsson, Guðmundur Karlsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um gerð iðnþróunaráætlunar
fyrir Suðurland. Áætlunin verði stefnumótun ríkisvaldsins og heimamanna um fram-
tíðarþróun atvinnulífs á Suðurlandi.

Í áætlun þessari skal gerð grein fyrir þörfinni á nýjum atvinnutækifærum á
Suðurlandi næstu tíu árin og hvernig hagkvæmast er að mæta henni. Gerð skal athug-
un á möguleikum starfandi atvinnugreina til vaxtar. Einnig skal athuga ný iðnaðar-
tækifæri sem til greina koma á Suðurlandi.

í áætluninni skal bent á leiðir til þess að efla iðnað. Gera skal grein fyrir því,
hvaða þörf er á framkvæmdum hins opinbera í stoðkerfum atvinnulífsins, svo sem
orkumálum og samgöngumálum.

Byggðadeild Framkvæmdastofnunar ríkisins verði falið að gera áætlun þessa í
sem nánastri samvinnu við Sunnlendinga. Til að fylgjast með verkinu og móta það
verði skipuð úætlunarnefnd fulltrúum aðila vinnumarkaðarins og samtaka sveitar-
félaga á Suðurlandi.

Greinargerð.

Hlutdeild Sunnlendinga í heildarfjölda landsmanna hefur farið mjog lækkandi
á liðnum áratugum. Er þar í mörgu líkt á komið og með öðrum dreifbyggðum lands-
hlutum. Um aldamót bjug.gu á Suðurlandi 17% landsmanna. Árið 1979 voru íbúar
19462, eða 8.6% af íbúum landsins. Þessi íbúafjöldi skiptist þannig eftir þétthýlis-
stigi:

TAFLA 1.

Bæir með yfir 1000 íbúa (3 staðir) .
Þéttbýli með 200-1000 íbúa (6 staðir) .
Þéttbýli með innan við 200 íbúa (7 staðir) .
Sveitabyggð .

Fjöldi %

9184 47.2
3431 17.6

641 3.3
6026 31.9

19462 100.0Alls:

Í töflu hér á eftir má einnig sja hvernig Suðurland sker sig úr miðað við
landið allt um hátt hlutfall ungs fólks.
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TAFLA 2.
Hlutfallsleg aldurskipting Sunnlendinga og allra

Íslendinga yngri en þrítugra 1. 12. 1979.
Hlutfall af öllum íbúum sama kyns.

Karlar Konur
Landið Suðurland Landið Suðurland

Aldursfl. % % % %

0-4 .......... - .............. 8.9 9.6 8.7 9.8
5-9 ........................ 9.4 9.7 9.0 10.5

10-14 ........................ 9.6 10.0 9.3 10.1
15-19 ........................ 10.1 9.9 9.9 10.5
10-24 ........................ 9.6 9.4 9.2 9.5
25-29 ........................ 8.3 8.6 7.9 7.7

Tekjuþróun á Suðurlandi hefur verið mjög óhagstæð undanfarin ár, þrátt fyrir
uppgrip í orkuframkvæmdum á hálendinu. Myndin hér fyrir aftan sýnir þróun
meðaltekna eftir skattumdæmum. Vestmanneyingar hafa hæstu meðaltekjur, en frá
1977 hefur fasta landið á Suðurlandi verið allra landshluta verst sett hvað meðal-
tekjur varðar.

Þörf fyrir ný atvinnutækifæri er mjög mikil á Íslandi í dag. Stærstu árgangar,
sem fæðst hafa í landinu munu koma á vinnumarkað á næstu árum. Þar sem saman
fer mikill íbúafjöldi í sveitabyggð og óvenjuhátt hlutfall ungs fólks verður sá vandi,
sem á höndum er, þeim mun meiri. Svo er á Suðurlandi.

Með tillögu þessari er brugðið á það ráð að samsti1la sunnlenskt átak í iðnþróun
með gerð áætlunar fyrir allan landshlutann. Áætlunin verði unnin af byggðadeild
Framkvæmdastofnunar ríkisins, með virkri og formlegri samvinnu við aðila í héraði.
Byggðadeild hefur á undanförnum árum unnið að almennri áætlanagerð á Suður-
landi. Gerðar hafa verið byggðaáætlun fyrir Vestmannaeyjar og iðnþróunaráætlun
fyrir Rangárvallasýslu. Unnið hefur verið að eflingu iðnaðar í V.-Skaftafel!ssýslu
og sérstakri áætlun fyrir svonefnt Árborgarsvæði. Hér er lagt til að hinn mikilvægi
þáttur iðnaðar í framtíðarþróun Suðurlands verði tekinn fyrir sérstaklega og fyrir
landshlutann allan til samræmingar og sameflingar.

Í tillögunni er því lýst, hvernig flutningsmenn hugsa sér að áætlunin eigi að vera.
Mörg undanfarin ár hefur Alþingi ályktað að gerðar skuli áætlanir fyrir héruð eða
atvinnugreinar, án þess að ljóst sé til hvers er ætlast, hvaða hlutverki viðkomandi
áætlun er ætlað að gegna. Óljóst hefur verið hvernig áætlanir skuli framkvæmdar,
hver sé staða þeirra gagnvart framkvæmdavaldi, hver skuli framkvæma þær og í hve
miklum mæli skuli tekið tillit til beirra. Til að áætlunargerðin verði raunhæf þarf
að vera lióst frá upphafi í hve miklum mæli opinberar framkvæmdir og útlán fjár-
festingarlánasjóða skuli taka mið af því sem í áætlunum stendur.

Við gerð þessarar áætlunar mun Sunnlendingum gefast tækifæri til að fá yfirsýn
yfir há atvinnustarfsemi, sem þar er, og hvers hún er megnug til vaxtar. Einnig verð-
ur að gera grein fyrir helstu nýiðnaðarmöguleikum. þeim sem hægt er að sjá fyrir.
Mikilvægt er að fundnir verði farvegir og aðgerðir til eflingar iðnþróun.

Menn vilja setja markið hátt um framtíð síns landshluta. Til þess að stefnan sé
í átt að markmiðunum þarf skipuleg vinnubrögð - áætlanagerð. Hina ýmsu mann-
legu hætti þarf að samhæfa svo sem kostur er og gera grein fyrir leiðum að markinu.
Sunnlendingar hafa ekki trú á að bá reki að réttu marki.
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MEÐALTEKJUR VIRKRA FRAMTELJENDA
EFTIR SKATTUMDÆ.MUM SEM HLUTFALL
AF LANDSMEÐALTEKJUM 1970-1978.

LANDSMEÐALTAL JAFNT 100 ÖLL ÁRIN.
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