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Heilsu- og félagsþjónusta
ART verkefniö
-  Nouðsynlegt að haldo ART verkefninu áfram, sjá viðhengi. Miða við að árlegtframlag rfkisins verði 

30 m.kr. og að samningurinn gildi tilfim m  ára.
Hjúkrunarrými á Suðurlandi
-  Brýn nauðsyn á uppbyggingu hjúkrunarrýma á Suðurlandi, sjá viðhengi.
Heilbrigöisstofnun Suöurlands (HSU)
-  Sérhæfð göngudeildarþjónusta en það er aukin þ örffyrir að veita sérhæfða þjónustu í  heimabyggð 

s.s. fyrir: nýrnasjúklinga, krabbameinssjúklinga, sykursjúka, gigtarsjúklinga og hjartasjúklinga.
-  Húsnæðismál HSU á Selfossi -  nauðsyn stækkunar.
-  Fjölgun ferðamanna þ.m.t. notkun sumarhúsa skapar aukið álag hjá HSU.
-  Námsstöður lækna og sérfræðinga á landsbyggðarhjúkrun. Mörg tækifæri tengd uppbyggingu 

fjarheilbrigðisþjónustu.
-  Við gerð nýrra samninga milli ríkis og sveitarfélaga um rekstur hjúkrunarheimila er nauðsynlegt að 

létt verði a f sveitarfélögunum lífeyrisskuldbindingum sem tengist rekstri hjúrunarheimila á 
undangengnum árum.

Menntamál
Málefni menntaskólans á Laugavatni
fþrótta- og heilsufræöasetur HÍ á Laugavatni
Jaröaskjálftamiöstöö Suöurlands
Garöyrkjuskólinn aö Reykjum í Ölfusi

Byggöaþróun
Sóknaráætlun 2015-2019 -  nauösyn aö hækka grunnfjárframlög til næstu ára
-  Árið 2015 voru grunnfjárframlög frá ríkinu 90,6 m.kr., 3,6 m.kr. fe r til rekstur 

menningarmiðstöðvar á Höfn og 8,4 m.kr. kom afrá sveitarfélögum eða samtals 102,6 m.kr.
Skaftárhreppur til framtíöar - Brothættar byggöir í SkaftárhreppL
-  Árleg m eðgjöf SASS verður um 2 m.kr. árið 2016 og 2017.
-  Rafmagn, fjarskipti og þekkingarsetur sem yrði á Klaustri. Skoða sérstaklega rfkisjarðir, 

stefnumótun ogfram tfð þeirra. Nauðsyn endurmenntunar á miðsvæðinu.
Almenningssamgöngur og olíugjald
-  Nauðsynlegt að klára frumvarp um farþegaflutninga á landi og helst að það séu sérlög um 

almenningssamgöngur þannig að koma megi f veg fyrir „ rjómafleytingu Einnig er nauðsynlegt að 
fæ ro olfugjaldið ffyrra horfog tryggja að almenningssamgöngur verði áfram undanþegnar 
virðisaukaskatti.

Samgönguáætlun 2016. Hafnir: Höfn Grynnslin, Landeyjarhöfn og Þorlákshöfn, sjá viöhengi.
Feröamál -  samgöngur -  einbreiöar brýr -  vegir á Suöurlandi. Stórauka þarf fjármuní til
viöhalds vega á Suöurlandi.
-  Fara yfir stöðu málsins og nauðsyn þess að m eirafé renni til uppbyggingar ferðamannastaða.

Annaö
Nauösyn þess aö auka fjármuni til löggæslu sérstaklega í Ijósi stóraukins fjölda feröamanna á
Suðurlandi.
Ársþing SASS verður haldiö í Vík í Mýrdal 29. -  30. október nk.
Heimila á fjárlögum ríkisins 2016 sölu á gömlu Ljósheimum.



ART verkefnið
ART (Aggression Replacement Training) á Suðurlandi er heildræn nálgun þar sem börnin fá ART 
þjálfun í skólanum og þá bæði sem forvörn og einnig sem meðferð sem ART teymi kemur að, fyrir þá 
einstaklinga sem hafa þörf fyrir meiri þjálfun. Fjölskyldu-ART, þar sem foreldrar mæta með börnin, 
hefur verið fastur liður í meðferðarhlutanum síðan árið 2008 og hefur reynst árangursríkt.

ART þjálfun (félagsfærni, sjálfstjórnun og siðferðisþjálfun) hefur verið notuð á Suðurlandi síðan 2006 
en þá var sett af stað tilraunaverkefni í Gaulverjaskóla þar sem aðferðin var prófuð í vernduðu 
umhverfi. Haustið 2008 breyttist ART verkefnið, skólanum var lokað og ART teymið hóf að veita 
þjónustu út í skólana á Suðurlandi. Þá var þeirri forsendu náð að búið var að mennta starfsfólk 
félagsþjónustu og þá kennara sem koma að börnum samtímis því að þau eru í meðferð hjá ART 
teyminu.

Árið 2009 gerði Félagsvísindastofnun mat á ART verkefninu á Suðurlandi fyrir menntamálaráðuneytið 
og sýndi matið fram á að ART þjálfun var að skila góðum árangri, en þar segir m.a.:

• Af Sýsingum skólastjórnenda, kennara, foreldra og barna að dæma má ætla að ART þjálfun 
hafi umtalsverð jákvæð áhrif á börn sem glíma við alvarlegan tílfinrsínga- og hegðunarvanda. 
Áhrifín koma ekki aðeins fram í bættum lífsgæðum barnanna heldur fjölskyldna þeirra og 
annarra í þeirra nánasta umhverfi.

• ART þjálfun virðíst ekki einungis nýtast börnum með tilfinninga- og hegðunarvanda heldur 
flestum börnum. Þar virðist skipta mestu sú þjálfun sem á sér stað i félagsfærni sem i * í  
þeim aukið sjálfsfraust og öryggi í samskiptum. Þá virðist ART þjálfun korrta einkar vel ti ■ 

við börn sem eru iökuð og feímin,
(h ttp :/ /www.isart.is/wp-content/uploads/2010/09/ART_Sk%C3%BDrsla.pdf).

Fjármögnun og árangur
í dag eru 3 starfsmenn í ART teyminu í 3 stöðugildum. Velferðarráðuneytið greiðir 27 millj. kr. af 
rekstrarkostnaði teymisins og sveitarfélög á Suðurlandi 7,3 millj. kr. í gegnum SASS. Tekjur af 
námskeiðum eru u.þ.b. 3 millj. kr. Heildarrekstarkostnaður er rúmar 37 millj. kr.

Öllu landinu stendur til boða að fá námskeið, ráðgjöf, eftirfylgni og handleiðslu eftir þörfum. 
Sunnlendingar geta auk þess sótt um meðferð fyrir börn og fjölskyldur þeirra til ART-teymis. Meðferð 
er ekki í boði í dag á landsvísu, en gæti orðið að veruleika með föstum fjárframlögum og fjölgun 
stöðugilda í 4. Sérfræðingar félagsþjónusta um landið fengju þá þjálfun og stæði til boða handleiðsla 
og ráðgjöf teymisins eftir þörfum. Reikna má með að árlegur rekstrarkostnaður ART-teymisins yrði þá 
um 49 millj. kr., sem skiptust þannig: 75% frá velferðaráðuneytinu, eða 37 millj. kr. verðtryggðar á 
milli ára og 25% af sértekjum.

Árangur þessarar heildstæðu nálgunar í ART þjálfun sem Sunnlendingar njóta sést ekki eingöngu í 
starfi skólanna. Tilvísunum á meðferðarúrræði og neyðarvistun Stuðla frá Suðurlandi hefur fækkað 
síðan ART þjálfun festist í sessi á Suðurlandi. Á tímabilinu 2007 tii 2013 fækkaði neyðarvistunum t.d. 
úr 11 í 1.

http://www.isart.is/wp-content/uploads/2010/09/ART_Sk%C3%BDrsla.pdf


Framtíðarsýn ART teymisins er að allir skólar á landinu geti nýtt sér ART þjálfun í sínu starfi enda eru 
félagsfærni, sjálfsstjórnun og siðferði þættir sem ætlast er til að börn læri samkvæmt gildandi 
námskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla. Forvarnargildið er ómetanlegt, t.d. í eineltismálum, þar sem 
þeir skólar sem hafa verið að nota ART þjálfun sjá merkjanlegan mun í samskiptum barna. Æskilegt er 
að allir landshlutar eigi möguleika á að nota ART þjálfun sem bæði forvarnar og meðferðarúrræði þar 
sem sérstök teymi sæju um meðferð og fjölskyldu-ART í samvinnu við barnaverndarstarfsmenn á 
hverju svæði. Þessi teymi væru undir handleiðslu ART teymisins á Suðurlandi (þar sem þau fengju 
hjálp í erfiðustu erindunum), sem fengi það hlutverk að þjálfa þjálfara og sjá um eftirfylgd og 
gæðamál. Til að ART teymið geti sinnt fræðslu og handleiðslu af þessu tagi þarf nauðsynlega að fjölga 
stöðugildum í teyminu um einn starfsmann, eða úr 3 í 4 stöðugildi.

Stefna teymisins varðandi meðferð er að allir sem koma að barninu, sem og barnið sjálft, geti verið í 
sambandi við starfsmann ART teymis ef upp koma vandamál hvaða dag vikunnar sem er.

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga leggja áherslu á að gerður verði 5 ára samningur og að árlegt 
framlag ríkisins verði 30 m.kr.



Umfang ART verkefnisins á íslandi að frátöldu Suðurlandi

Alls hafa starfsmenn 58 grunnskóla, 9 leikskóla og eins framhaldsskóla verið þátttakendur á ART 
réttindanámskeiði. Auk þeirra hafa starfsmenn frá félagsþjónustum, frístundarheimilum, skóla- og 
fræðsluskrifstofum, þjónustumiðstöðvum og sjúkra- og heilbrigðisþjónustu tekið þátt í ART 
réttindanámskeiðum.

Á eftirfarandi stöðum hefur verkefninu verið beitt sem meðferðarúrræði:
Það hefur farið fram í Fjarðarbyggð á vegum félagsþjónustunnar og einstaklings sem var að vinna hjá 
skólaþjónustu Fjarðarbyggðar.

Tvö erindi sem að hafa komið frá öðrum sveitarfélögum á Selfoss til þess að nýta sér ART 
meðferðarúrræðið.

Skólar og aðrar stofnanir sem eru að nýta sér ART og hafa sent starfsfólk á námskeið eru eftirfarandi: 

Reykjanesbær og Reykjanesskaginn: (9 grunnskólar og einn leikskóli)
Akurskóli, Heiðarskóli, Holtaskóli, Njarðvíkurskóli, Háaleitisskóli og Myllubakkaskóli, Gerðaskóli í 
Garðinum, Grunnskólinn í Sandgerði, Stóru- Vogaskóli. Grunnskóli Grindavíkur og leikskólinn Laut úr 
Grindavík og er von á starfsmönnum frá leikskólanum Krók í febrúar 2016. Einnig hafa starfsmenn 
fræðsluskrifstofu í Reykjanesbæ setið námskeið.

Höfuðborgarsvæðið: (24 grunnskólar)
Árbæjarskóli, Breiðholtsskóli, Dalskóli, Fellaskóli, Félagsþjónusta Kópavogs, Foldaskóli, 
Frístundarheimilið Glaðheimar, Grunnskóli Seltjarnarness, Hamraskóli, Hólabrekkuskóli, 
Hraunvallaskóli, Lækjarskóli, Ingunnarskóli, Korpuskóli, Lágafellsskóli, Lindaskóli, Norðlingaskóli, 
Salaskóli, Selásskóli, Seljaskóli, Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar, Sæmundarskóli, Varmárskóli, 
Vesturbæjarskóli, Vatnsendaskóli, Víðistaðaskóli, Ölduselsskóli, Þjónustuíbúðir Mosfellsbæjar og 
þjónustumiðstöð Breiðholts.

Vesturland og Vestfirðir: (2 grunnskólar og 4 leikskólar)
Grunnskóli Grundarfjarðar, Grunnskólinn ísafirði, Leikskólinn Laufás, Leikskólinn Eyrarskjól, 
Leikskólinn Tjarnarbær og Leikskólinn Sólborg.

Norðurland: (15 grunnskólar og 1 leikskóli)
Árskóli, Hús frítímans, Borgarhólsskóli, Dalvíkurskóli, Félagsþjónusta Norðurþings, Hafralækjarskóli, 
Hrafnagilsskóli, Síðuskóli, Sjúkrahúsið Akureyri, Öxarfjarðarskóli, Grunnskólinn Hvammstanga, 
Sveitafélagið Skagafjörður, Grunnskólinn Austan Vatna, Grunnskólar Fjallabyggðar, Naustaskóli, 
Þelamerkurskóli, Leikskólinn Kátakot Dalvík, Hlíðarskóli og félags- og skólaþjónusta Austur 
Húnvetninga.

Austurland: ( 8 grunnskólar, 1 framhaldsskóli og 3 leikskólar)
Grunnskólinn Þórshöfn, Fellaskóli, Egilsstaðaskóli, Grunnskólinn á Reyðarfirði, Grunnskólinn á 
Eskifirði, Grunnskólinn á Neskaupsstað, Leikskólinn Dalborg, Félagsþjónusta Fjarðarbyggðar, 
Félagsþjónusta Fljótdalshéraðs, Fræðslunet Fjarðarbyggðar, Grunnskóli Fljótsdalshéraðs, 
Grunnskólinn á Stöðvarfirði, HSA, Leikskólinn Kæribær, Leikskólinn Lyngholt, Skólaskrifstofa 
Austurlands og Verkmenntaskóli Austurlands.

Auk þessa hafa kynningar á ART farið fram á eftirfarandi stöðum:

Höfuðborgarsvæðið(nokkrum sinnum), Egilsstöðum og Norðurlandi.



Velferðarráðuneytið
Kristján Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu 
101 Reykjavík

Selfossi, 5. maí 2015

Efni: Stöðugreining hjúkrunarheimila á Suðurlandi

Ágæti Kristján Þór.

Eins og þér er kunnugt um hefur lengi verið kallað eftir heildstæðum upplýsingum um stöðu 
hjúkrunarheimila á Suðurlandi og þá öllum landshlutanum. Sú staða sem nú er uppi hefur krafist enn 
frekari skoðunar. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) hafa tekið saman skýrslu um málið sem ber 
yfirskriftina „Stöðugreining hjúkrunarheimila á Suðurlandi", sjá viðhengi.

í skýrslunni kemur m.a. fram að biðlistareru langir, skorturerá hjúkrunarrýmum, þörf ervíða á miklum 
endurbótum, nýbyggingum og nauðsynlegt er að útrýma tvíbýlum, svo ekki sé talað um að fjöiga þurfi 
hvíldarrýmum og sértækum úrræðum fyrir heilabilaða.

Varðandi fjárhagshliðina kemur í Ijós að rekstrarhalli er almennt viðvarandi vandamál og nauðsynlegt 
er að hækka daggjöld um 5 til 25% svo rekstur heimilanna standi undir sér. Árið 2014 greiddu 
sveitarfélög og stofnanir á Suðurlandi um 200 m.kr. með rekstri heimilanna.

Sé litið 10 ár fram í tímann eru vandamálin ærin og við þeim þarf að bregðast í tíma þannig að hægt sé 
að byggja upp til framtíðar.

Samantekt og niðurstöður

Á Suðurlandi eru 260 hjúkrunarrými á 12 heimilum. Á biðlistum eftir hjúkrunarrýmum eru 28 
einstaklingar og 39 einstaklingar eru á bið eftir hvíldarrýmum. Af þeim sem bíða eftir hvíldarrýmum 
eru 11 einstaklingar sem jafnframt eru á biðlistum eftir varanlegri vistun. Heildar eftirspurn telur því 
316 hjúkrunarrými í landshlutanum í dag. Munar þar um 56 hjúkrunarrými sem þörf er á til viðbótar - 
til að uppfylla núverandi þörf íbúa á Suðurlandi eftir hjúkrunarrýmum. Hjúkrunarrýmum á Suðurlandi 
þarf því að fjölga um rúm 19% til að bregðast við núverandi þörf.

Af þeim 260 hjúkrunarrýmum í landshlutanum eru einungis 7 þeirra skilgreind sem hvíldarrými. 
Miðað við viðmið Velferðarráðuneytisins um hlutfall hvíldarrýma af heildarfjölda hjúkrunarrýma ætti 
fjöldi þeirra að vera um 26 til 39 eða öllu fleiri miðað við þá eftirspurn sem nú er. Mikill skortur á 
hvíldarrýmum kemur í veg fyrir að þau þjóni tilgangi sínum við að draga úr og seinka þörf á 
langtímavistun í hjúkrunarrýmum.

Af 12 heimilum á Suðurlandi er þörf á endurbótum og nýbyggingum á 11 þeirra. Þungur rekstur hefur 
dregið úr getu flestra heimilanna til að standa undir eðlilegu viðhaldi. Að mati forstöðumanna þyrftu 
daggjöld að hækka um 5 til 25% svo rekstur heimilanna standi undir sér. Áætla má út frá svörum 
forstöðumanna heimilanna, að sveitarfélög og stofnanir á Suðurlandi séu að greiða samtals um 200 
milljónir króna á ári með rekstri heimilanna í landshlutanum.



Samkvæmt reiknireglu Velferðarráðuneytisins er heildarþörf hjúkrunarrýma á Suðurlandi metin um 
255 rými. Ætla mætti að Sunnlendingar gætu því vel við unað. Það er þó fjarri lagi þar sem 
reiknireglan á meðal annars að taka til þeirra sem eru á biðlistum. Raunveruleg þörf fyrir fjölda 
hjúkrunarrýma er því vanmetin sem nemur allt að 30%. Skortur á hjúkrunarrýmum er staðreynd.

Vert er að taka fram að nú eru um 15 einstaklingar sem ekki eiga lögheimili í heilbrigðisumdæmi 
Suðurlands og enn fleiri sem fluttu á svæðið þegar þeir fengu hjúkrunarrými.

Mannfjöldaspá Hagstofunnar til næstu 10 ára eða til ársins 2025 sýnir fram á fjölgun um 41% í 
aldurshópnum 67 ára og eldri. Sé miðað við að eftirspurn eftir hjúkrunarrýmum fylgi þeirri þróun er 
áætluð eftirspurn á Suðurlandi árið 2025 um 360 til 450 hjúkrunarrými, allt eftir því hvort stuðst sé 
við reiknilíkan Velferðarráðuneytisins eða framreiknaða þörf frá því sem nú er. Þær spár sem ganga 
lengst gætu verið ofmetnar að því leyti að eftirspurn eftir hvíldarrýmum gæti að hluta verið 
uppsafnaður vandi. Staðreyndin er sú að fjölga þarf hjúkrunarrýmum um 100 til 190 á næstu 10 árum 
eða um 40 til 70%. Að auki þarf að endurnýja stóran hluta rýma til að uppfylla kröfur samtímans og 
opinber viðmið til hjúkrunarrýma.

Stefna yfirvalda hefur verið á að fækka dvalarrýmum. Töluverð eftirspurn hefur engu að síður verið 
eftir dvalarrýmum, sérstaklega íbúa úr dreifbýli. Nú eru 22 einstaklingar að bíða eftir dvalarrýmum. 
Ástæða þess er í sumum tilvikum talin vera erfið skilyrði sökum mikilla vegalengda margra heimila frá 
þéttbýli. Bygging þjónustuíbúða er talin geta komið á móts við þarfir þessa fólks að einhverju leyti og 
aukin þjónusta í heimahús þar sem því verður við komið.

Ljóst er að vandamálin eru ærin og við þeim þarf að bregðast í tíma þannig að hægt sé að byggja upp 
notandavæn, hagkvæm og skilvirk úrræði til framtíðar.

Virðingarfyllst,

Gunnar Þorgeirsson, formaður SASS

Unnur Þormóðsdóttir, stjórnarmaður SASS

Bjarni Guðmundsson, framkvæmdastjóri SASS



Umsögn SASS um samgönguáætlun 2015 -  2018.
Umsögn SASS um tillögu til þingsályktunar á Alþingi um samgönguáætlun fyrir árin 2015-2018.

Almennt: Lögð er áhersla á að tekin verði upp ný vinnubrögð í samgöngumálum, hvað varðar áætlanir, 
ákvarðanir og framkvæmdir við samgöngumannvirki. Við skiptingu fjármuna er eðlilegast að horfa á 
landið í heild, beina þarf fjármunum í þær framkvæmdir sem eru brýnastar hverju sinni og forgangsraða 
þarf framkvæmdum á landinu í heild m.t.t. umferðar- og öryggissjónarmiða. Lögð er áhersla á að meiri 
fjármunum verði varið á næstu árum til rannsókna í samgöngumálum og við áætlanagerð verði höfð 
hliðsjón af umferðarspám, s.s. vegna fjölgunar ferðamanna.

Almenningssamgöngur: í þingsályktuninni er ekki gert ráð fyrir hækkunum vegna
almenningssamgangna, óbreytt framlag á milli ári. Skorað er á ríkisvaldið að standa við þá samninga 
sem gerðir hafa verið og jafnframt verði tillit tekið til breytinga á endurgreiðslu olíugjalds.

Umferðaröryggi: Mikilvægt er að tryggja öryggi allra vegfarenda með stórauknu fjármagni til viðhalds 
samgöngumannvirkja. Viðhald vega hefur ekki verið í takt við fjölgun vegfarenda og því brýnt að bæta 
úr því án tafar. í samgönguáætluninni er einungis gert ráð fyrir því að endurnýja 6-7% af flatarmáli 
bundins slitlags á hverju ári en hlutdeildin ætti að vera nær 10-12%. Lagt er til að lögð verði 
megináhersla á þetta verkefni á næstu árum.

Fækkun einbreiðra brúa: Lögð er áhersla á að verulegt átak verði gert í samgöngumálum í V- og A- 
Skaftafellssýslum. Farið verði hraðar í fækkun einbreiðra brúa á þjóðvegi 1 en gert er ráð fyrir í 
samgönguáætluninni en fjöldi þeirra er í V- og A-SkaftafelIssýslum eða rúmlega 20 talsins. Um mikið 
umferðaröryggismál er að ræða og í samræmi við það markmið áætlunarinnar að styrkja 
meginflutningsleiðir og auka öryggi vegfarenda.

Suðurlandsvegur á milli Hveragerðis og Selfoss: Stjórn SASS lýsir yfir ánægju sinni með að í 
samgönguáætluninni er gert ráð fyrir vegabótum á milli Selfoss og Hveragerðis.

Hafnir: Lögð er áhersla á að tryggt verði fé til dýpkunar sunnlenskra hafna, þ.e. Hornafjarðarhafnar, 
Landeyjahafnar, Vestmannaeyjahafnar og Þorlákshafnar. Sérstaklega er mikilvægt að vinna að 
framtíðarlausn innsiglingar um Hornafjarðarós Grynnslin.

Það er fagnaðarefni að endurbætur hafnarinnar í Þorlákshöfn séu hluti samgönguáætlunarinnar. 
Endurbæturnar eru mikilvægt hagsmunamál fyrir Suðurland en höfnin er stórt tækifæri til öflugrar 
atvinnuuppbyggingar á Suðurlandi. Lögð er áhersla á að framkvæmdum verði flýtt en áætlað fjármagn
til verksins á tímabilinu er aðeins um fjórðungur af heildarkostnaöi skv. frumkostnaðaráætlun 
Vegagerðarinnar.

Brúargerð yfír Hornafjarðarfljót verði flýtt: Lögð er áhersla á að framkvæmdum við brú yfir 
Hornafjarðarfljót verði flýtt ásamt tilheyrandi vegarlagningu. Núverandi brú er léleg og stórvarasöm. 
Framkvæmdin er arðsöm og mun stytta hringveginn um 11 km.

Lokaorð: Ekki er hægt að láta hjá líða að gagnrýna þann stutta umsagnarfrest sem sveitarfélögunum er 
gefinn til umsagnar um jafnmikilvægt mál og samgönguáætlun Alþingis. Hér með er skorað á umhverfis- 
og samgöngunefnd Alþingis að endurskoða verklag nefndarinnar að þessu leyti.


