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-Atriði til umræðu-
1) Hafnarmál.

Uppi eru hugmyndir um byggingu á um 130 m löngum viðlegukanti í 
Grundarfjarðarhöl'n, þar sem dýpi verður 11-13 m við stórstraums fjöru. Með þessu 
móti yrði hægt að taka á móti mun djúpristari skipum en mögulegt er í dag. Hér er 
sérstaklega litið til uppsjávarveiðiskipa og annarra djúpristra fiskiskipa. Auk þess 
yrði unnt að taka á móti öllum stærðum skemmtiferðaskipa, ef slík aðstaða yrði til 
staðar. Umferð skemmtiferðaskipa til Grundaríjarðar hefur verulega aukist á síðustu 
árum og komu til að mynda rétt um 30 slík skip í sumar með um 12 þúsund farþega. 
Komur skemmtiferðaskipanna geta aukið til muna grósku í uppbyggingu 
ferðaþjónustu á Snæfellsnesi og Vesturlandi öllu. Til mikils er því að vinna í þessum 
efnum.

Á samgönguáætlun 2015-2018 er áætlað fyrir framkvæmdakostnaði vegna hluta 
verkefnisins árið 2018. Grundarfjarðarbær hefur óskað eftir því að 
byrjunarfjárveiting verði sett á árið 2017 þ.a. unnt verði að Ijúka hönnun og 
undirbúa framkvæmdir á því ári og fara síðan af stað með framkvæmdir árið 
2018. Oskað er Iiðsinnis þingmanna vegna þessa.
Samkvæmt grófri áætlun frá Vegagerðinni er áætlað að kostnaður við lengdarmeter í 
kannti sem þessum sé um 2.500-3.000 þús. kr. Heildarkostnaður áætlast því á bilinu 
325.000-390.000 þús. kr.

2) Kvótamál
A f gefnu tilefni óskar bæjarráð Grundarfjarðarbæjar eftir því og áréttar mikilvægi þess 
að Alþingi sjái til þess að skýra forkaupsréttarákvæði í 12. gr. laga nr. 116/2006 um 
stjórn fískveiða er snúa að sölu fiskiskipa og aflaheimilda.



Það er algerlega óásættanlegt að unnt sé að selja skip og aflaheimildir úr einu 
byggðarlagi til annars án þess að sveitarfélagið sem selt er frá geti með einhverju móti 
komið að þeim gerningum. Útgerðaraðili getur að því er virðist selt skip og 
aflaheimildir úr því sveitarfélagi þar sem þær hafa verið nýttar um langt árabil og 
þannig kippt stoðum undan mikilvægum atvinnutækifærum í sveitarfélaginu, án þess 
að nokkur rönd verði reist við. Með þessu móti hefur viðkomandi útgerðaraðili í 
hendi sér hvernig fer með þau atvinnutækifæri sem byggð hafa verið upp við 
fiskveiðar og vinnslu í viðkomandi sveitarfélagi. Ovissa af þessu tagi fyrir atvinnulíf 
sjávarþorpa á íslandi er óásættanleg.
Á grundvelli þessa óskar Grundarfjarðarbær eftir því að umgetin forkaupsréttarákvæði 
í 12. gr. laga nr. 116/2006 verði endurskoðuð og ennfremur er spurt hvort þau eigi 
einungis við skip en ekki aflaheimildir og hvort almennt sé hugsunin sú að með því að 
selja öll hlutabréf viðkomandi fyrirtækja sé ekki verið að selja skip né aflaheimildir 
heldur einungis hlutabréf, enda þótt áhrifxn séu nákvæmlega þau sömu.
Sé það staðreyndin er ljóst að ákvæði um forkaupsrétt skv. 3. mgr. 12. gr. laga nr.
116/2006 um stjórn fiskveiða eru ekki til neins og skárra væri að slátra þeim og segja 
hlutina eins og þeir eru frekar en að vera með falskar vonir, sem ekki koma að neinu 
gagni.
Eins og dæmin sanna þá brennur þetta á sjávarbyggðum landsins og mikilvægt er að 
lögin verði endurskoðuð með tilliti til þessara álitamála.

3) Málefni fatlaðra.
Málefni fatlaðra hafa verið flutt frá ríki til sveitarfélaga. Að mati margra hafa ekki 
fylgt nægjanlegir fjánnunir með til sveitarfélaganna til þess að geta sinnt þessari 
þjónustu miðað við þær kröfur, sem upp eru settar. I þessu sambandi þarf sérstaklega 
að huga að búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk þ.a. unnt verði að veita fötluðum sæmandi 
úrlausnir á landinu öllu. Þessi mál þarf að skoða og finna sameiginlegar lausnir ríkis 
og sveitarfélaga í þessum efnum.
Leitað er stuðnings þingmanna hvað þetta varðar.

4) Jöfnun húshitunarkostnaðar.
Eins og kunnugt er þá er verulegur mismunur á kostnaði við húshitun á svokölluðum 
köldum svæðum í samanburði við svæði þar sem jarðhiti er virkjaður til húshitunar. 
Með samþykkt á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um niðurgreiðslu 
húshitunarkostnaðar nr. 78/2002 hefur verið stigið gott skref í rétta átt til jöfnunar á 
húshitunarkostnaði. Eðlilegt getur talist að húshitun með rafmagni, þar sem ekki hefur 
fundist nýtanlegt heitt vatn, verði ekki meiri en sem svarar kostnaði við húshitun á 
svæðum, þar sem hitað er upp með heitu vatni.
Um leið og þakkað er fyrir gott skref í þessum málum er hér lagt til að gengið 
verði enn lengra og að lögin komi til með að ná til niðurgreiðslu rafmagns til 
húshitunar í opinberum byggingum í eigu sveitarfélaga á köldum svæðum s.s. 
skóla, sundlauga og annarra þeirra bygginga, sem notaðar eru í þjónustu við 
íbúa viðkomandi sveitarfélaga.



5) Leit að heitu vatni.
Talsverð vinna hefur verið lögð í leit að heitu vatni í sveitarfélaginu. Nauðsynlegt er 
að halda þessari vinnu áfram. Mikilvægt er að styrkir verði veittir til verkefna sem 
þessa í gegnum sérstakt átak um jarðhitaleit, eins og gert hefur verið í gegnum 
Orkusjóð, þ.a. unnt verði að ganga til verka í þessu mikilvæga verkefni. Talsvert 
miklar líkur eru taldar til þess að heitt vatn megi finna í sveitarfélaginu.

6) Flóttamenn
Bæjarstjórn Grundarijarðar hefur lýst yfír vilja sínum til að vera þátttakandi í því að 
taka á móti flóttafólki til Islands. Bæjaryfirvöld eru reiðubúin til að ræða við fulltrúa 
Velferðarráðuneytisins og Rauða krossins um það með hvaða hætti sveitarfélagið 
getur komið að slíkri aðstoð. Sérstaklega er bent á að í sveitarfélaginu er talsvert af 
íbúðum í eigu íbúðalánasjóðs, sem nýta mætti til þessara mála. Semja þyrfti við 
Ibúðalánasjóð um lagfæringu á húsnæðinu og útleigu þess.
Hér er sérstaklega óskað eftir liðsinni þingmanna til þess að viðhorfsbreyting 
verði varðandi þessi mál hjá Ibúðalánasjóði. Mikilvægt er að unnt sé að nýta 
umræddar íbúðir til góðra hluta frekar en að Iáta þær grotna niður engum til 
gagns.

7) Landsmót unglinga UMFÍ.
Til stóð að halda Landsmót unglinga UMFI í frjálsum íþróttum í Grundarfírði sumarið 
2009. Frá árunum 2006 og 2007 hafði verið unnið að verulegum framkvæmdum á 
lagfæringu og nýbyggingu á íþróttaaðsöðu í Grundarfírði svo unnt yrði að halda mótið 
með sóma. Áform um mótshaldið breyttust á einni nóttu,vegna efnahagshrunsins, 
sem skall á Islandi undir lok ársins 2008 og var þá öllu mótshaldi, vegna fyrirhugaðs 
landsmóts frestaða að sinni, enda margt sem breyttist við hrunið eins og alkunna er. 
Eins og að framan greinir hafði verið ráðist í talsvert miklar framkvæmdir í 
Grundarfirði til undirbúnings á mótinu. Framkvæmdir þessar ásamt skipulags -og 
hönnunravinnu kostuðu verulegar fjárhæðir, sem greiddist úr bæjarsjóði og ennfremur 
fengust ágætir styrkir upp í framkvæmdir á Ijárlögum áranna 2007 og 2009, sem 
fjárlaganefnd veitti Grundartjarðarbæ á þessum tíma, en veittar voru 15 m.kr. hvort ár 
fyrir sig.
Eftir þetta áfall sem varð í efnahagslífí þjóðarinnar í lok árs 2008 treysti 
Grundarijarðarbær sér ekki til að uppfylla allar þær kröfur sem upp voru settar af 
UMFI um íþróttaaðstöðu fyrir unglingalandsmótið og varð niðurstaðan sú að ekki 
hefur orðið af því að slíkt mót sé haldið í Grundarfirði.
Eftir stendur að umræddir styrkir á ljárlögum áranna 2007 og 2009 runnu til greiðslu 
kostnaðar sem var staðreynd, vegna undirbúningsframkvæmdanna og ekki er líklegt að 
takast megi að halda unglingamót UMFÍ á næstunni í Grundarfirði. Einhvern veginn 
þarf því að ljúka málum gagnvart umræddum styrkjum milli Grundarljarðarbæjar og 
Menntamálaráðuneytisins, þar sem ekki tókst að halda mótið eins og til stóð.
Hér er óskað eftir Iiösinni fjárlaganefndar Alþingis til þess að ljúka frágangi 
þessara mála gangnvart Menntamálaráðuneytinu, sem kallað hefur eftir 
endurgreiðslu Grundarfjarðarbæjar á umræddum framlögum.



8) Vegamál
Auka þarf til muna fjármagn til viðhalds vega í kjördæminu og þjónustu vegna 
hálkueyðingar og snjómoksturs. Sérstaklega þarfnast þjóðvegur 54, sem liggur upp 
Mýrar viðhalds, en um þann veg eru gríðarleg umferð og miklir þungaflutningar. 
Ennfremur þarf að vinna að því að lagfæra tengivegi og aðra vegi innan sveitar, sem 
margir hverjir eru í lélegu ástandi.

9) Kvíabryggja
a) Viðhaldfasteigna.
Á ljárlögum 2016 þarf að fást íjármagn í nauðsynlegt viðhald sem hefur setið á 
hakanum hjá Fangelsismálastofnun, vegna niðurskurðar undanfarinna ára. Húseignir 
liggja undir skemmdum ef ekki er unnt að halda eignum við vegna ijárskorts. Slíkt 
ástand er ótækt. Fjárveiting til viðhalds á ijárlögum 2016 hjá Fangelsismálastofnun 
þarf að hækka verulega svo unnt verði að ráðast í nauðsynlegar viðhaldsframkvæmdir.
b) Undirbúningur aó vióbyggingu viö Kviabryggju.
Heíjast þarf handa við undirbúning á viðbyggingu, sem rýmka mun starfsmannarými, 
viðtalsherbergi og aðstöðu til kennslu. Möguleiki þyrfti einnig að vera á tvískiptum 
fangagangi, karla og kvenna. Einnig er orðið áríðandi að gerðar sé ráðstafanir vegna 
vistunar kvenna í opnum úrræðum. Eins og staðan í fangelsismálum er í dag, vantar 
slíkt úrræði þannig að hægt sé að hafa tvískipt opið fangelsi. Konur í opnum úræðum 
þurfa að deila allri aðstöðu með karlföngum eins og salernum og baðrými.
c) Löggœsla.
Mikilvægt er fyrir öryggi starfsmanna á Kvíabryggju að geta stólað á að 
lögreglumenn getið verið komnir til aðstoðar á sem skemmstum tíma ef neyðarástand 
skapast. A f þeim sökum er brýnt að ráðið verði í stöðu lögreglumanna í Grundarfirði.

10) Ymislegt annað.
a) Rafmagns og fjarskiptamál. Hér er minnt á mikilvægi þess að áfram verði 
unnið að því að gera ljarskipta- og tölvutengingar sem bestar. Jafnframt er minnt á 
mikilvægi þess að hringtengja rafmagn á svæðinu, svo auka megi öryggi í afhendingu 
rafmagns.
b) Gistináttagjald. Álagt gistináttagjald, sem lagt er á per gistinótt í dag ætti að 
nýtast til uppbyggingar á aðstöðu fyrir ferðafólk í heimabyggð. Jafnframt þyrfti að 
skoða hvort ekki er unnt að koma á gistináttagjaldi á bifreiðar sem ætlaðar eru til 
gistingar og leigðar út sem slíkar.
c) Læknamál. Ekki hefur tekist að ráða í stöðugildi læknis við heilsugæslu 
Grundaríjarðarbæjar. Mikilvægt er hverju samfélagi að öryggi og festa í 
heilbrigðisþjónustu sé til staðar.
d) Lögreglumál. Ekki hefur tekist að ráða í starf lögreglumanna í sveitarfélaginu , 
enda þótt heimild sé fyrir slíkum störfum. Brýnt er að ráðið verði í störfín hið 
snarasta.


