
SVEITARFÉLAGIÐ ÖLFUS

Fundur fjárlaganefndar Alþingis með forsvarsmönnum Sveitarfélagsins Ölfuss föstudaginn 16. 

október 2015 í Reykjavík.

Nefndarmönnum er þakkað boð til fundar við nefndina. Helstu áherslumál verða talin upp hér á eftir 

og útskýrð.

1. Bætt hafnaraðstaða í Þorlákshöfn

Það er ánægjulegt að bætt hafnaraðstaða í Þorlákshöfn sé hluti af tillögu til samgönguáætlunar 2015- 

2018. Fyrsti áfangi verkefnisins, sem er dýpkun, hófst í ágúst sl. og miðar fram ar vonum. Útboð 

Vegagerðar tók mið af því að grafnir yrðu upp úr höfninni 77 þús. m3 af lausu efni en í heildina þarf 

vegna framkvæmdarinnar að fjarlægja um 140 þús. m3. Forsendur hafa líklega gert ráð fyrir því að 

verulegur hluti þessa efnis sem út af stóð væru klappir sem sprengja þyrfti til að fjarlægja. Við 

framkvæmdina hefur til þessa öllu efni verið hægt að moka upp og framkvæmdin því verulega ódýrari 

en frumkostnaðaráætlun Vegagerðarinnar gerir ráð fyrir. Ef fram heldur sem horfir verður 

framkvæmd ársins vel inn þess fjárhagsramma sem settur er fyrir verkefnið árið 2015. Það er 

mikilvægt að haldið verði áfram með verkefnið og að á árinu 2016 verði dýpkun hafnarinnar kláruð 

hið minnsta kláruð.

Þetta er ekki bara hagmunamál allra Sunnlendinga heldur felast í bættri hafnaraðstöð í Þorlákshöfn 

stór tækifæri fyrir íslenskt samfélag. Nefndarmenn eru hvattir til að beita sér fyrir því að stytta 

tíma við framkvæmd bættrar hafnaraðstöðu í Þorlákshöfn. 

2. ART þjálfun á Suðurlandi

Rannsóknir sýna að með því að vinna markvisst og samhliða með félagsfærni, sjálfstjórnun og 

siðferðisþroska er hægt að kenna börnum og fullorðnum að temja sér betri samskipti. Markviss ART 

þjálfun hefur verið á Suðurlandi hin síðustu ár með stuðningi ríkisins og virkilega vel hefur tekist til. 

ART er vel afmörkuð og árangursrík aðferð til að draga úr erfiðri hegðun hjá börnum og ungu fólki, 

t.d . þeim sem greinst hafa með ýmis konar þroskaraskanir, ofvirkni og alvarlegar atferlistruflanir. ART 

hjálpar öllum að eiga árangursrík samskipti og þekkja tilfinningar sínar. ART er ekki bara 

einstaklingsmiðuð lausn heldur geta fjölskyldur fengið aðstoð ART teymisins á Suðurlandi.

Miklum verðmætum  er fórnað ef þessi þjónusta verður skert eða aflögð. Nefndarmenn eru hvattir 

til að beita sér fyrir því fjármagni verði veitt til ART verkefnisins á Suðurlandi. 

3. Löggæsla á Suðurlandi

Efla þarf embætti lögreglunnar á Suðurlandi 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. Voru um 1.000.000 á síðasta ári en verða þá um 1.200.000 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 Hvalnesskriðum í Austri eða um það bil %



af flatarmáli landsins. Fjölsóttustu ferðam annastaðir 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.

Með lögum skal land byggja og til að hægt sé að standa undir því þarf öfluga löggæslu. 

Nefndarmenn eru hvattir til að beita sér fyrir því að fjármagni verði veitt til embættis lögreglunnar 

á Suðurlandi svo hægt verði að halda uppi eðlilegri löggæsluþjónustu á þessu víðfeðma svæði.

4. Almennt um fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

Til áréttingar er nefndarmönnum bent á ábyrgð ríkisvaldsins á uppbyggingu og viðhaldi innviða 

samfélagsins í heild. Þó svo einkaframtakið geti skilað miklu til samfélagsins verður ríkið að standa 

vaktina við innviðauppbygginguna en með öflugum innviðum aukast líkur á uppbyggingu 

atvinnutengdrar starfsemi sem er forsenda jákvæ ðrar þróunar.

Samfélög samanstanda af ýmsum innviðum, sumir hugsaðir til þjónustu fyrir samfélagið í heild en 

aðrir hugsaðir fyrir mismunandi hópa, s.s. eftir aldri eða líkamlegri og andlegri getu til að takast á við 

hversdagsleg verkefni.

Í dag gerist ekkert án góðra samgangna og má þar nefna vegi, brýr, hafnir og flugvelli. Fjarskipti 

heyra líka undir samgöngur og eru í dag lykill að fram tíðinni. Því háttar nú þannig til í Ölfusi í dag og 

líklega víðar á landinu að öll heimili hafa ekki aðgang að sjónvarpi allra landsmanna, hafa ekki 

háhraða internet og hafa jafnvel ekkert eða lélegt farsímasamband.

Skortur er á hjúkrunarrýmum fyrir aldraða á Suðurlandi og engin eru þau í Þorlákshöfn. Þjónusta við 

eldri borgara þarf ekki eingöngu að vera í formi hjúkrunarheimila og hægt er að koma upp öflugri 

þjónustu þannig að fólkið okkar geti búið lengur á sínum eigin heimilum. Ölfus hefur gengið lengra 

en mörg sveitarfélög til að bæta þjónustu við þennan hóp samfélagsins, bæði með uppbyggingu og 

þjónustu.

Mikilvægt er að renna styrkari stoðum undir tekjustofna og fjárhagslegt sjálfstæði sveitarfélaga. 

Útgjöld sveitarfélaga hafa vaxið mikið á síðustu árum og verkefnum þeirra fjölgað. Nýjasta 

verkefni sveitarfélaganna, málefni fatlaðs fólks, reynist sveitarfélögunum almennt þungt í rekstri 

en það er engin lygasaga að tekjuliðir sveitarfélaganna hafa ekki fylgt þessari þróun útgjalda. 

Mikilvægt er að sveitarfélög fái aukna hlutdeild í heildarskatttekjum samfélagsins svo þau geti 

sinnt lögbundnu þjónustuhlutverki sínu á sómasamlegan hátt.

F.h. Sveitarfélagsins Ölfuss 

Gunnsteinn R. Ómarsson, bæjarstjóri
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