
Málefni HSU Hornafirði

• Tryggja verður að leiðrétting vegna kjarasamninga skili sér alla leið til
stofnunarinnar.

• Bygging nýs hjúkrunarheimils er forgangsmál í sveitarfélaginu.
• Stefnumörkun og þarfagreining klár
• Tryggja þarf fé frá framkvæmdarsjóði aldraðra og ríkissjóði
• Framkvæmdir geta hafist strax á næsta ári

• 24 hjúkrunarrými eru á HSU Hornafirði þar af aðeins 2 einbýli en ekkert rými er
með baðherbergi.

• Ekkert af þessum hjúkrunarrýmum uppfyllir lágmarksviðmið um skipulag
(byggingar og starfssemi) hjúkrunarheimila (og hjúkrunarrýma) sett fram af 
Velferðarráðuneytinu júní 2014. Þar er gert ráð fyrir að einkarými eigi að vera 28 
fm2, tvíbýli á HSU Hornafirði eru 20 fm2.

• Reksturinn er erfiður, nauðsynlegt er að ríkið standi við gerða samninga og komið 
með aukið framlag í takt við nýja kjarasamninga.

Grynnsli fyrir utan Hornafjörð
• Grynnslin fyrir utan Hornafjörð takmarkar þróun útgerðar á Höfn, 

höfuðatvinnugreinar staðarins. Skipin taka ítrekað niðri þegar þau fara yfir þau.
• Nú í sumar var dýpkuð renna gegnum Grynnslin. 35.000 m3 Sveitarfélagið greiddi 

fyrir þessa dýpkun 36 milljónir ekki hafa en fengist svör frá ráðherra vegna þessa 
kostnaðar þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir vegna þessa máls. Vegagerðin hefur talið 
þetta falla undir skilgreiningu Hafnarbótasjóðs og kostnaðarskipting því 60/40. 
Grynnslin eru fyrir utan skilgreint hafnarsvæði þar með á þessi kostnaðarskipting 
ekki við.

• Tryggja þarf fjármuni til frekari rannsókna og framkvæmda til að tryggja viðunandi 
dýpi í innsiglingunni.

Húsnæðismál
• Nauðsynlegt er að fjármunum verði veitt til eflingar húsnæðismála.
• Fasteignarverð er talsvert á undir byggingarkostnaði þrátt fyrir hækkun þess 

undanfarin ár.
■ Byggingarkostnaður íbúða um 280.000,- kr. á fermetra
■ Fasteignarverð gerist best 200.000,- kr. á fermetra

• Á fáum árum hefur húsnæðis og leigumarkaður á Hornafirði tekið miklum 
breytingum. Fáar eignir eru á sölu og leiguhúsnæði af skornum skammti.

• Húsnæðisskortur um allnokkuð skeið hver er ástæðan.
• Hár byggingarkostnaður að teknu tilliti til fasteignaverðs
• Mikil ásókn í íbúðir vegna fjölgunar ferðamanna
• Hækkandi aldri íbúa
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Löggæslumál og sýslumaður á Höfn
• Efla embætti lögreglustjóra á Suðurlandi

■ Mikill fjöldi ferðamanna flestir fara um Suðurland
■ Víðáttumikið umdæmi fjölsótt hálendi
■ Mikil náttúruvá
■ Fjöldi lögreglumanna fyrir neðan meðaltal á landsvísu

• Aukning í fjölda ferðamanna á næsta ári áætluð um 20%
• Fjölgun slysa á milli ára er staðreynd.
• Löggæsla þarf jafnframt að vera sýnileg hér eftir sem hingað til. Einungis fjórir 

lögregluþjónar eru á staðnum og má ekki minna vera.
• Lögreglan á Höfn er á jaðarsvæði og langt frá aðalstöð því er nauðsynlegt að bæta 

við stöðu yfirlögregluþjóns sem gengur dagvaktir og auka þannig verulega á 
sýnileika og virkni lögreglunnar.

Náttúrustofa Suðausturlands
• Náttúrustofa Suðausturlands er í eigu sveitarfélagana Skaftárhrepps og 

Sveitarfélagsins Hornafjarðar en er fjármögnuð með fjárveitingu ríkis og 30% 
mótframlagi sveitarfélaga. Stofan var stofnuð árið 2013.

• Núna starfa tveir einstaklingar í fullu starfi á Náttúrustofu Suðausturlands.
• Stofnunin hefur styrkt nærsamfélagið henni fylgir aukin þekking á nærumhverfi 

sem nýtist t.d. heimamönnum til ráðgjafar, fræðslu eða samstarfs.
• Mikilvægt er að ekki sé dregið úr fjárveitingum til hennar og ætti heldur að 

styrkja með auknum fjárveitingum.
• Gott dæmi um samstarf er á milli náttúrustofunnar og Fuglaathugunarstöðvar 

Suðausturlands. Mikil tækifæri eru í eflingu fræðastarfs með frekari stuðningi 
við slíkt samstarf.

Nýheimar, framhaldsfræðsla og fjarnám á Háskólastigi
• Tryggja öfluga og fjölbreytta starfsemi í framhaldsfræðslu á Hornafirði sem og 

greiðan aðgang og stuðning í fjarnámi.
• Þekkingarsetrið Nýheimar og það starf sem fram fer innan veggja Nýheima er 

mikilvægur hlekkur í fjölbreyttari atvinnutækifærum á svæðinu.
• Sveitarfélagið hefur gegnum árin stutt dyggilegar við fræðasamfélagið í 

Nýheimum. Mikilvægt er að skilningur sé á nauðsyn þess að halda úti mennta og 
fræðasetrum á landsbyggðinni.

• Dvínandi skilningur er á þessum málum sem kemur fram í að erfiðara er fyrir 
þessar stofnanir að fá styrki.

Ferðaþjónustan
• Uppbygging á grunnkerfi ferðaþjónustunnar hefur en ekki náð þeim 

framkvæmdahraða sem nauðsynlegur er til að koma í veg fyrir náttúruspjöll.
• Gistináttagjald eða annar tekjustofn af ferðaþjónustu ætti að renna til 

sveitarfélaganna.
• Tryggja fjármagn til að hægt verði að setja reglur og gæðaviðmið um áningastaði 

við þjóðveginn og hefja framkvæmdir.
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• Jökulsárlón ein af vinsælustu ferðamannaperlum landsins. Aðstæður þar eru ekki 
bjóðandi þrátt fyrir margar tilraunir sveitarfélagsins til að stuðla að uppbyggingu á 
svæðinu gerist ekki neitt.

Hornafjarðarfljót og fækkun einbreiðra brúa
• Um margra ára skeið hefur Bæjarstjórn Hornafjarðar barist fyrir framkvæmdum 

og endurbótum á þjóðvegi 1 um Austur-Skaftafellssýslu.
• Mikilvægt er að koma vinnu við nýjan veg um Hornfjarðarfljót í framkvæmd.
• Einbreiðar brýr eru miklar slysagildrur á þjóðvegi 1. Sú mikla aukning

ferðamanna til landsins hrópar á aðgerðir til að fækka þeim. 22 einbreiðar brýr eru 
á þjóðvegi nr.1 í Austur- Skaftafellssýslu. Það er ekki gild rök hjá Vegagerðinni
að fara ekki í framkvæmdir vegna þess að til standi að færa til veginn í óljósri
framtíð.

• Viðhald á vegum er og hefur verið í algeru lágmarki og orðið nauðsynlegt að fara 
í endurbætur.

Hornfjarðarflugvöllur
• Viðhald flugvallar er mikilvægt og að ekki verði dregið úr möguleikum til að

völlurinn geti nýst fyrir litlar og miðlungsstórar flugvélar eins og nú er.
• Hornafjarðarflugvöllur sem millilandaflugvöllur fyrir litla flugvélar. Þakklát fyrir 

flutning þingsályktunartillögu þar um. Nauðsynlegt er að hún fari að fá afgreiðslu 
í þinginu.

• Þetta er mikið öryggismál fyrir flug lítilla flugvéla til og frá landinu.
• Mikið hagsmunamál fyrir svæðið opnar á gífurlega möguleika í auknum

atvinnutækifærum og þjónustu.
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