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Minnisblað vegna fundar fulltrúa Bláskógabyggðar með fjárlaganefnd 
Alþingis, þann 21. október 2015.

1. Vegamál.

Reykjavegur (355)
Reykjavegur hefur verið á vegaáætlun í nokkur skipti á liðnum árum en hefur því miður lent út fyrir 
spássíuna oftar en einu sinni þegar kemur að því að setja verkið í gang. Nú hefur Reykjavegur verið 
á áætlun en heyrst hefur að jafnvel standi til að fresta enn og aftur fjármagni í veginn. Því vill 
sveitarstjórn Bláskógabyggðar mótmæla og hvetja fjárveitingavaldið að tryggja fjármagn til 
framkvæmdarinnar. Staða þessa máls er orðið þannig vaxin gagnvart íbúum Bláskógabyggðar að 
óviðunandi er. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar leggur þunga áherslu á að uppbygging á þessum vegi 
verði tryggt brautargengi, enda samgönguæð milli Reykholts og Laugarvatns auk þess mikilvægur 
gagnvart þjónustu við íbúa s.s. við skólaakstur og að endingu mikilvægur fyrir ferðaþjónustu á 
svæðinu.

Vegurinn frá Brúarhlöðum norður að Biskupstungnabraut (30)
Annað afar mikilvægt verkefni í samgöngumálum er að ljúka uppbyggingu á Hrunamannavegi, þ.e. 
efsta hluta hans frá Brúarhlöðum að Biskupstungnabraut. Þessi vegur er afar mikilvægur 
ferðamannavegur, enda vel merktur á vegakortum. Staðreyndin er reyndar sú að á undanförnum 
árum hefur það hreinlega orkað tvímælis að beina umferð inn á þennan veg, svo slæmt hefur 
ástandið verið á köflum. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hvetur fjárveitingavaldið og Alþingi að 
tryggja verkefninu fjárveitingu þannig að hægt verði að ljúka við að byggja þennan veg upp, það er 
einungis kaflinn frá Brúarhlöðum og að Biskupstungnabraut eftir.

Einholtsvegur (Eystri-Tunga) (358)
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vill einnig leggja áhersla á nauðsynlegar úrbætur á veginum um 
Eystri-Tungu en það er afar mikilvægur vegur innan sveitarfélagsins. Ástand þess vegar hefur verið 
mjög slæmt undanfarin ár, reyndar svo slæmur að jafnvel skólabifreiðar hafa skemmst af því að aka 
um hann.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar kallar aðgerðum og að fjármagni verði ráðstafað í þessa vegi. 

Kjalvegur (F35)
í ár var haldið áfram með nauðsynlegar framkvæmdir við Kjalveg. Nú þarf síðan að halda áfram 
norður Kjalveg og leggja línurnar fyrir næstu áfanga í þessum vegaumbótum. Sveitarstjórn 
Bláskógabyggðar treystir því að Vegagerðin og Alþingi sjái til þess að tryggja framgang 
verkefnisins og veiti fjármagni í verkið þannig að hægt verði að taka næsta áfanga í framhaldi af 
framkvæmdum þessa árs.

2. Fjarskipti - ljósleiðari
Sveitarstjóm Bláskógabyggðar leggur þunga áherslu á mikilvægi uppbyggingar á háhraða 
nettengingu í dreifbýli. Þessi mál hafa því miður ekki gengið sem skyldi þegar litið er til þess að 
ljósleiðaravæða dreifbýli s.s. Uppsveitir Árnessýslu. Þar hafa einstök sveitarfélög tekið verkið að 
sér, en þær aðstæður eru ekki til staðar hjá öllum sveitarfélögum. Þarna þarf að skoða málin ofan í
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kjölinn og fínna leiðir til að jafna aðstöðumun og tryggja að allir íbúar sitji við sama 
borð í þessum málum. Fjármagn hefur verið eyrnamerkt þessu verkefni í frumvarpi til 
ijárlaga 2016 en verkefnið er stórt í sniðum og mun þurfa mun meiri ljárveitingu. Við skulum vona 
að mjór sé mikils vísir, en nauðsynlegt er að fjármagni verði veitt í þetta verkefni og stefnumörkun 
verði skýr á hálfu ríkisvaldsins. Einnig þarf að liggja fyrir sem fyrst, hvaða hugmyndir menn hafa 
um hlutverk sveitarfélaga í þessu verkefni.

r

3. Málefni Háskóla Islands á Laugarvatni.
Umræða hefur verið í gangi undanfarið um málefni og framtíð starfssemi HÍ á Laugarvatni. 
Hugmyndir hafa verið settar fram og ein sviðsmyndin hefur verið að hætta starfssemi HI á 
Laugarvatni. Það er alveg ljóst að sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur miklar áhyggjur af þeirri 
umræðu og hugmyndum um að HÍ hætti kennslu í íþrótta- og heilsufræði á Laugarvatni. 
Háskólastarfíð á Laugarvatni hefur verið einn af hornsteinum þessa samfélags. An þeirrar starfsemi 
verður samfélagið fátækara og einhæfara sem mun veikja samfélagið í heild sinni. Sveitarfélögin, 
undir merkjum Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, Háskólafélag Suðurlands og vaxtarsamnings 
Suðurlands, hafa með markvissum hætti reynt að stuðla að og efla háskólastarf á Suðurlandi. 
Mönnum er fullljóst að háskólastarf er einn af hornsteinum og grunnstoð undir vöxt og eflingu 
landsbyggðarinnar. Hugmyndir um flutning háskólastarfseminnar á Laugarvatni til Reykjavíkur 
gengur í gagnstæða átt og getur sveitarstjórn við ekki annað en mótmælt slíkum hugmyndum. Ef 
það verður að veruleika mun rekstarumhverfí og geta sveitarfélagsins til að halda úti öflugu og 
faglegu leik- og grunnskólastarfi á Laugarvatni veikjast verulega.

Ef rétt er á málum haldið, styrkleikar nýttir og markvisst unnið að markaðs- og kynningarmálum er 
það með ólíkindum ef HI tekst ekki að íjölga nemendum í íþrótta- og heilsufræði á Laugarvatni. 
Grundvallaratriðið er, að þeir sem bera ábyrgð á þeim rekstri, verða einnig að hafa trú á verkefninu 
af heilum hug. Það er ljóst að kennarar, fagfólk og sérfræðingar innan greinarinnar hafa fulla trú á 
verkefninu. Athyglinni verður að beina í rétta átt og nýta hana og aðra styrkleika sókninni til 
framdráttar. Að flytja starfsemina til Reykjavíkur mun ekki leysa þann vanda sem við er að etja, í 
þeirri ákvarðanatöku liggur ekki sá metnaður sem þarf til að láta þetta nám blómstra og auka aðsókn 
að náminu sem full innistæða er fyrir í dag.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vill því setja hér fram hugmynd um verkefni sem styrkt getur stöðu 
Háskóla Islands á Laugarvatni. Háskólafélag Suðurlands getur komið að átaksverkefni í samstarfi 
við Háskóla Islands um markaðssetningu og markaðssókn þessa náms á Laugarvatni. Væri um að 
ræða 3 - 5 ára samstarfsverkefni. Til að slíkt verkefni geti orðið að veruleika þarf ijárveitingu til 
Háskólafélags Suðurlands til að geta staðið straum af þeim kostnaði sem félagið þyrfti að leggja til á 
móti HI. Með þeim hætti myndu heimaaðilar vinna með Háskóla íslands og verkefnið á 
sameiginlegu forræði og ábyrgð HÍ og heimamanna. Hér er því um verkefni að ræða, sem er 
samtvinnað a f mennta- og byggðarmálum. Mikilvægt er að líta til þess að styrkja þarf stöðu 
dreifbýlissamfélaga og er ekkert verkefni áhrifameira en efling menntunar og háskólastarfsemi.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar vill starfsemi Háskóla íslands alls hins besta og telur að með þessu 
verkefni geti hún lagt málinu lið. Háskóli íslands er háskóli okkar allra landsmanna og viljum við 
veg hans sem mestan og bestan og að starfsemi hans á Laugarvatni fái notið sín okkar samfélagi til 
heilla.

4. Ferðaþjónusta.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar skorar á Alþingi og íjárlaganefnd að tryggja áframhaldandi 
fjárveitingu til uppbyggingar ferðamannastaða í samstarfi og sátt við landeigendur og aðra 
hagsmunaaðila. Uppbygging og skipulag ferðamannastaða er sterkasta verkfæri okkar í
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umhverfismálum. Fjölgun ferðamanna er áskorun og tækifæri sem auðvelt er að nýta 
sér til hagsbóta. Miklar gjaldeyristekjur skapast a f komu ferðamanna og við eigum að 
vera stolt af því að taka á móti þeim, en ekki hafa áhyggjur. Fjármagn sem sett er í uppbyggingu 
ferðamannastaða mun margfalt skila sér til baka og jafnframt gera okkur stoltari sem gestgjafar til 
framtíðar litið.

Mikilvægt er einnig að koma á sátt um framkvæmd og fyrirkomulags gjaldtöku og ijármögnun 
verkefna. í þeirri umræðu síðustu misserin hefur hverjum sýnst sitt. Það mikilvægasta er að taka 
mark á öllum sjónarmiðum og láta hugmyndir byggja okkur upp vörður á kögunarhólinn þar sem 
við getum síðan öll sæst á rétta tilhögun þessara mála.

5. Málefni lögreglunnar.
Umdæmi Lögreglustjórans á Suðurlandi er mjög víðáttumikið og fjölbreytilegt. Sem dæmi má 
nefina mikla sumarhúsabyggð, þá sérstaklega í Uppsveitum Árnessýslu. Umdæmið er mjög fjölsótt 
af ferðamönnum og eru þar fjölsóttustu ferðamannastaðir hvort sem um er að ræða í byggð eða á 
hálendi. Flin mikla aukning ferðamanna á íslandi hefur aukið verulega verkefni lögreglunnar. Það 
segir sig sjálft að fámennt lögreglulið á Suðurlandi, sem ekki gat sinnt öllum verkefnum sínum fyrir 
þessa miklu aukningu ferðamanna, er enganveginn í stakk búið til að takast á við þessi auknu 
verkefni án aukinnar fjárframlaga og stöðugilda. Staðan er einfaldlega sú, að hún getur í raun 
hvorki sinnt auknum verkefnum vegna aukins þunga ferðamanna né veitt íbúum umdæmisins þá 
þjónustu sem skylt er að lögum.

Við skorum á fjárlaganefnd Alþingis og þingmenn alla að taka með alvöru á þessum málum og 
sækja fram og gæta hagsmuna íbúa Suðurlands og allra þeirra gesta og ferðamanna sem um 
landshlutann fara. Tryggja þarf auknar íjárveitingar til lögreglunnar og geri henni það kleift að 
sinna verkefnum sínum

6. ART verkefnið.
ART verkefnið hefúr verið verið í gangi síðan árið 2006 og sífellt vaxið fiskur um hrygg. ART teymið á 
Suðurlandi veitir bömum með hegðunar- og tilfmningavanda, fjölskyldum þeirra og skólum meðferð og 
stuðning.

ART verkefnið er tvíþætt, annars vegar meðferð sem bamavemdarúrræði, en frá ársbyrjun 2010 hafa 22 böm 
og íjölskyldur þeirra fengið slíka meðferð. Hins vegar hafa um 250, ijölskyldur þeirra og skólar fengið 
meðferð og stuðning ART teymisins sem skólaúrræði. Á Suðurlandi hafa 350 starfsmenn í skólum, 
félagsþjónustu og heilbrigðisstofnunum lært að beita ART þjálfun og um 280 frá öðrum landshlutum. 
Árangur þessarar heildstæðu nálgunar í ART þjálfun sem Sunnlendingar njóta sést ekki eingöngu í starfi 
skólanna. Tilvísun á meðferðarúrræði og neyðarvistun Stuðla frá Suðurlandi hefur fækkað síðan ART þjálfun 
festist í sessi á Suðurlandi. Á tímabilinu 2007 til 2013 fækkaði neyðarvistunum t.d. úr 11 í 1.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar skorar á Alþingi og ijárlaganefnd Alþingis að sjá til þess að 
fjárframlög til verkefnisins verði tryggð og til lengri tíma. Nauðsynlegt árlegt ijárframlag af 
fjárlögum er 30 milljónir króna. Tryggja þarf fjármögnun til lengri tíma þannig að dýrmæt reynsla 
tapist ekki og að verkefninu haldist á því góða fagfólki sem til staðar er.

Aratunga • 801 Selfoss ■ Sími 480 3000 ■ Fax 480 3001 ■ Netfang blaskogabyggd@blaskogabyggd.is

mailto:blaskogabyggd@blaskogabyggd.is

