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Um leið og þakkað er það tækifæri sem okkur gefst til að hitta fjárlaganefnd vonumst við eftir 
jákvæðum viðbrögðum við þeim erindum sem hér eru sett fram.

Tryggja þarf góð fjármálaleg samskipti ríkis og sveitarfélaga ...
... fjárhagsleg staða málefna fatlaðs fólks í ólestri.

Viðvarandi verkcfni ríkis og sveitarfélaga er að vinna að góðum fjármálalegum samskiptum 
ríkis og sveitarfélaga. Undanfarið hafa náðst góðir áfangar í leitinni að betra samskiptaformi 
milli þessara aðila en í samræmi við ný sveitarstjórnarlög er starfandi nefnd sem reglulega 
hittist og fer yfir þau sameiginlegu mál sem í gangi eru.

Mikilvægt er að farið sé að ákvæðum laga sem gera ráð fyrir kostnaðarmati allra 
lagafrumvarpa, reglugerða og annarra stjórnvaldsákvarðana.

Ekki síður er mikilvægt að við flutning verkefna ríki gagnkvæm virðing og skilningur á því að 
fjármunir verði að fylgja með verkefnum og að ekki séu sett lög og/eða reglugerðir sem valda 
munu sveitarfélögum landsins kostnaði sem ekki var áður gert ráð fyrir.

Ljóst virðist vera að við yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks var vitlaust geflð og þá ekki síst 
hér á Suðurlandi þar sem fjöldi sjálfstæðra rekstrareininga gerir málaflokkimi flóknari en hann 
þyrfti að vera.

Hér á Suðurlandi hefur einungis bæst við eitt búsetuúrræði á herberjasambýli frá yfirtöku 
málaflokksins. Þrátt fyrir það stefnir í halla á málaflokknum árið 2015 sem nemur um 180 mkr. 
sem kemur í kjölfar halla ársins 2014 sem nam 120 mkr.

Slíkt er með öllu óásættanlegt og hlýtur að stefna framtíð þessa verkefnis í hættu. Enda er nú 
svo komið að fjöldi sveitarfélaga ekki annað í stöðumri en að óska eftir því að ríkið taki aftur 
við þessum mikilvæga málaflokki. Málaflokki sem á þó hvergi betur heima en einmitt sem 
hluti a f þeirri nærþjónustu sem sveitarfélögin geta veitt.

Hér verða þingmenn allir að beita sér þamiig að sveitarfélögum verði gert kleift að uppfylla 
lögbundnar skyldur sínar.
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Það er mikilvægt að ríkisvaldið virði sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga við lagasetningu en geri ekki 
ráð fyrir lögþvinguðu samráði og samvimiu sem mögulega stangast á við yfirlýst markmið um 
eflingu sveitarstjórnarstigsins en nálgast frekar ómarkvissa skipan þriðja stjórnsýslustigsins 
sem engimi hefur beðið um.

1 samræmi við ofangreint reiknum við ekki lengur með því að Alþingi muni samþykkja lög sem 
leggja skyldur á sveitarfélögin án þess að þær séu tjármagnaðar að fullu og í fullu samræmi við 
markmið um eflingu sveitarstjórnarstigsins. Hið sama á auðvitað að gilda um setningu 
reglugerða.

Brýn þörf er fyrir fjölgun hjúkrunarrýma...
... og þá sérstaklega í Arnessýslu

í Arnessýslu eru 24 aðilar á biðlista eftir hjúkrunarrýmum. Þar af eru þó nokkrir sem búa heima 
í brýnni þörf. Fjölgað hefur á biðlistanum að undanförnu enda er slíkt óhjákvæmilegt þegar 
engin ný úrræði verða að veruleika. Brýnt er að lausn finnist á þessari stöðu í góðri samvinnu 
sveitarfélaga og ríkis.

Dvalarheimilið Ás í Hveragerði er flaggskip svæðisins í öldrunarþjónustu. Þar eru nú, eftir 
nýjustu breytingar, 38 hjúkrunarrými, þar af er 1 hvíldarrými og 50 dvalarrými. Almenn 
ánægja ríkir með þann rekstur sem þar fer fram.

Nauðsynlegt er að gera hjúkrunarheimilið að Ási þannig úr garði að það uppfylli kröfur um 
einbýli og einnig að öll hjúkrunarrýmin verði undir einu þaki. Til þess að það sé hægt verður 
að heíjast handa nú þegar við áformaða viðbyggingu en það eru forsvarsmenn stofnunarinnar 
til í að gera að því tilskyldu að húsnæðisframlag sé tryggt til framtíðar og að leyfi fáist til 
viðbótar til dæmis fyrir 5 hvíldanýmum sern sárlega vantar í Árnessýslu. Á móti eru 
forsvarsmenn stofnunarinnar tilbúnir til að breyta 4 dvalarrýmum í 2 hjúkrunarrými. Þannig er 
í raun eingöngu verið að óska eftir 3 rýmum í viðbót til að áform um nýbyggingu geti orðið að 
veruleika.

ART verkefnið í uppnámi ...
...tryggja þarf fjármögnun nú þegar.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar lýsir yfir áhyggjum sínum vegna fyrirhugaðra áætlana 
ríkisstjórnar um að leggja niður ART verkefnið á Suðurlandi.

■AR T er vel afmörkuó og árangursrík aðferð sem byggir á félagsfærni, sjálfstjórn og 
siðferði og miðar að því aó draga úr erfiðri hegðun hjá börnum og ungufólki, ART  
hjálpar öllum að eiga árangursrík samskipti og þekkja tilfinningar sínar. Rannsóknir 
sýna að með þvi að vinna markvisst og samhliða með félagsfærni, sjálfstjórnun og 
siðferðisþroska er hægt að hjálpa börnum ogfullorðnum að bæta samskipti. “

í samanburði við aðraþekkta aðferðafræði í uppeldi þá er ART einfaldara og betur til þess fallið 
að innleiða í heilum stofnunum og hentar mörgum foreldrum og uppalendum betur. Með ART 
er hægt að búa til sérhæfð úrræði sem betur geta sinnt einstökum tilfellum

Hveragerðisbær 2015 Þórhallur Einisson og Aldís Hafsteinsdóttir



Almenningssamgöngiir skipta Sunnlendinga máli...
...lagfæra þarf löggjöfina!

Sveitarfélögin á Suðurlandi hafa nú í allnokkur ár sameinast um rekstur almenningssamgangna 
í almannaþágu frá Reykjavík til Hafnar í Hornafirði. Hefur þessi þjónusta gert að verkum að 
íbúar í hinum dreifðu byggðum eiga nú ódýran og greiðan aðgang að þéttbýliskjörnum og fjöldi 
fólks nýtir sér nú þennan ferðamáta og sækir vinnu og nám um langan veg án þess að vera á 
einkabílum í umferðinni sem er bæði hættulegt og ekki síst óumhverfisvænt.

í ár munu um 300.000 manns taka sér far með Strætó um Suðurlandið og það hefði svo 
sannarlega munað um þann ijölda ef hann hefði allur nýtt einkabílinn á þjóðvegunum.

Setja þarf löggjöf sem tryggir einkaleyfi sveitarfélaganna á öllum leiðum innan 
almenningssamgangna kerfisins en aðeins þannig er tryggt að allar byggðir verði tengdar við 
samgöngukerfið en ekki eingöngu þær fjölmennustu.

Efla þarf starfsemi lögreglunnar á Suðurlandi ...
...og leggja sérstaka áherslu á fjölgun lögreglumanna.

Umdæmið er afar víðáttumikið og hálendið er fjölsótt en veruleg aukning ferðamaima hefur 
einnig valdið því að álag á lögreglu hefur aukist til muna. Það liggur fyrir að nær allir 
ferðamenn sem til landsins koma skila sér inn í umdæmi Lögreglustjórans á Suðurlandi enda 
eru hér í umdæminu flestar ijölsóttustu náttúruperlur landsins.
Taka verður tillit til þess að umdæmið er afar víðfeðmt eða um það bil ]A af flatarmáli landsins.

Slys og óhöpp á ferðamömium verða algengari með sífellt fleiri gestum og fámennt lögreglulið 
sern ekki hefur komist yfir skylduverk sín fram að þessu getur nú hvorki sinnt auknum 
ferðamannastraumi eða veitt íbúum umdæmisins þá þjónustu sem skylt er að lögum.

Það er ljóst að þingmenn verða að huga að því að umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi stendur 
afar illa í samanburði við mörg önnur umdæmi þegar litið er til íbúafjölda pr. lögreglumann og 
úr því er brýnt að bæta.

Suðurlandsvegur -  einn hættulegasti vegur landins...
...klára þarf tvöföldun milli Hveragerðis og Selfoss.

Samkvæmt vegaáætlun eiga framkvæmdir við breikkun Suðurlandsvegar milli Hveragerðis og 
Selfoss að heíjast árið 2017. Er þetta ánægjulegt loforð en bæjarstjórnir sveitarfélaganna 
þriggja, Ölfuss, Árborgar og Hveragerðis eru allar einhuga um að þemian kafla beri að setja í 
forgang. Tveir + tveir með hringtorgum er það sem þarf á þessari leið.

Það mun væntanlega sannast innan tíðar að vegrið á 2+1 vegi í þröngu vegsniði eins og er á 
Suðurlandsvegi um Hellisheiði á efltir að valda alltof mörgum óþarfa lokunum með tilheyrandi 
vanda og hættuástandi eins og best sást síðasta vetur.
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