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Minnisblað Sveitarfélagsins Arborgar til fjárlaganefndar
-lagt fram á fundi 9. október 2015-

í bréfí nefndarinnar til sveitarfélaga var sérstaklega óskað eftir að rædd yrðu 
íjármálasamskipti ríkis og sveitarfélaga, verkaskipting þeirra á milli, skuldastaða 
sveitarfélaga og ijárhagsafkoma.

Fjármálasamskipti ríkis og sveitarfélaga, verkaskipting
Útlit er fyrir að sveitarfélögin á Suðurlandi sem standa saman að rekstri málefna 
fatlaðra þurfi að leggja 150 mkr af skatttekjum til málaflokksins á þessu ári og 
framlagið nam 120 mkr í fyrra. Þessi staða er ekki ásættanleg. Sveitarfélögin hafa 
farið rækilega yfir það hvort þjónustan hafi verið aukin sem einhverju nemur eftir 
yfirtökuna, en svo er ekki. Sveitarfélögin standa að auki frammi fyrir auknum kröfum, 
s.s. vegna nýlegrar reglugerðar um búsetu fatlaðs fólks, en sambýli sem sveitarfélögin 
keyptu af ríkinu uppfylla ekki téða reglugerð.
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga tóku yfir rekstur almenningssamgangna á 
Suðurlandi. í ár stefnir í að borga þurfi með rekstrinum þar sem endurgreiðslur á 
olíugjaldi eru ekki lengur í boði, auk þess sem ekki hefur tekist að tryggja einkarétt 
sveitarfélaganna með viðunandi hætti.
Ýmis verkefni hafa með einum eða öðrum hætti lent á borði sveitarfélaganna, s.s. 
klippuverkefni slökkviliða, sem kosta t.d. Brunavarnir Ámessýslu á þriðja tug 
milljóna á ári, en íjöldi útkalla er vegna slíkrar þjónustu á hverju ári.

Skuldastaða og fjárhagsafkoma sveitarfélaga
Sveitarfélagið Árborg var í hópi mjög skuldsettra sveitarfélaga og er nú rétt yfir 
viðmiðunarmörkum hvað skuldahlutfall varðar. Mjög mikið hefur verið hagrætt í 
rekstri allt frá 2008 og enn frekar á árunum 2010-2012 en þá var t.d. gengið mjög 
langt í því að fækka stöðum sérfræðinga og millistjómenda, margskonar þjónusta 
boðin út, auk fleiri aðgerða. Afkoma sveitarfélagsins færðist því til betri vegar um 
hríð. Nú horfir hins vegar aftur til verri vegar, þar sem launahækkanir þær sem þegar 
eru orðnar að veruleika með kjarasamningum á síðasta ári við KI og BHM valda 
verulega auknum launakostnaði, eða sem nemur tæplega 700 mkr. Um þessar mundir 
eru auk þess allir aðrir kjarasamningar sveitarfélaganna lausir og ekki fyrirséð hvað 
launakostnaður verður mikill á þessu ári eða því næsta. Meðalútsvar í sveitarfélaginu 
er undir landsmeðaltali og greiðslur úr Jöfnunarsjóði ná ekki að vega þar á móti. Afar 
brýnt er að sveitarfélögin fái aukna hlutdeild í tekjum hins opinbera eða að tiltekin 
verkefni sem eru á hendi sveitarfélaganna verði færð til ríkisins. Einnig er mikilvægt 
að lækka tryggingargjaldið enn frekar en áætlað er.

Hjúkrunarrými
Mjög mikil þörf er fyrir Ijölgun hjúkrunarrýma í Ámessýslu, en talsverður ljöldi fólks 
er á biðlista eftir hjúkrunarrýmum, flestir búsettir heima í brýnni þörf. Samstaða er 
meðal sveitarfélaganna í sýslunni um að uppbyggingu hjúkrunarrýma verði á Selfossi. 
Þörf er talin vera fyrir 60 rými, bæði vegna biðlista og þess að heilbrigðisráðuneytið
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horfir til þess að húsnæðismál dvalar- og hjúkrunarheimilisins Kumbaravogs verði 
leyst við byggingu nýs heimilis á svæðinu. Kallað er eftir því að áætlun um 
uppbyggingu hjúkrunarrýma lítil dagsins ljós.
Þá er óskað eftir að hugmyndir rekstraraðila hjúkrunarheimila í sýslunni um að skipta 
dvalarrýmum út fyrir hjúkrunarrými fái hljómgrunn. Sveitarfélagið Arborg hefur átt í 
viðræðum við heilbrigðisráðuneytið um tilraunaverkefni sem létt getur undir hvað 
varðar hvíldarrými, en verkefnið gengur út á það að notendur dagdvalar fyrir 
heilabilaða geti gist í húsnæði dagdvalarinnar nokkrar nætur í mánuði. Ráðuneytið 
hefur ekki tekið afstöðu til erindis sveitarfélagsins hvað þetta varðar, en með þessum 
hætti væri unnt að útvega ódýrt úrræði sem gæti leyst úr vanda einhverra sem bíða 
annarrar þjónustu.

Málefni lögreglunnar á Suðurlandi
Sveitarfélagið Arborg tekur undir með lögreglustjóranum á Suðurlandi hvað varðar 
þörf fyrir að efla embættið verulega og fjölga lögreglumönnum. Sem rök fyrir því má 
m.a. nefna að umdæmið er afar víðáttumikið, fjölsótt hálendi, mikil sumarhúsabyggð 
(dulin búseta), veruleg aukning á ferðamönnum á síðustu árum en búist er við um 
20% aukningu árlega næstu ár. Ferðamenn voru um f.000.000 á síðasta ári en verða 
þá um f.200.000 á þessu ári. Fyrir liggur að nær allir ferðamenn sem til landsins 
koma skila sér inn í umdæmi Lögreglustjórans á Suðurlandi enda umdæmið víðfeðmt 
og nær frá Litlu Kaffistofunni í vestri að Ffvalnesskriðum í Austri eða um það bil !4 af 
flatarmáli landsins. Fjölsóttustu ferðamannastaðir landsins eru í umdæminu bæði í 
byggð og á fjölsóttu og viðkvæmu hálendi íslands. Með aukningu ferðamanna gerist 
tvennt: Slys og óhöpp á ferðamönnum verða algengari og fámennt lögreglulið sem 
ekki komst yfir skylduverk sín fram að aukningunni getur hvorki sinnt henni eða veitt 
íbúum umdæmisins þá þjónustu sem skylt er að lögum. Umdæmið stendur afar illa í 
samanburði við mörg önnur umdæmi þegar litið er til íbúafjölda per lögreglumann.

Bætt hafnaraðstaða í Þorlákshöfn
Sveitarfélagið Arborg styður við hugmyndir að endurbótum á höfninni í Þorlákshöfn. 
Bætt hafnaraðstaða og uppbygging þar styður við fjölbreytni í atvinnuþróun og 
búsetukostum á svæðinu öllu.

Selfossi, 8. október 2015 
f.h. btejarstjómar Árborgar ^
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