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Minnispunktar vegna fundar 
Hrunamannahrepps með fjárlaganefnd Alþingis þann 5. október 2015.

1. Fjarskiptamál.
Klára þarf vinnu við að ljósleiðaravæða ísland.
Greinargerð: Fjarskiptamál eru nútíma samgöngur. Góð ijarskipti og tölvutengingar eru jafnréttismál 
og allir íbúar landsins sama í hvaða sveitarfélagi þeir búa eiga rétt á góðum fjarskiptum. Ætlað er 300 
millj. í verkefnið á fjárlögum en það er hvergi nærri nóg.

2. Vegagerðin.
Tryggja nægilegt fjármagn til Vegagerðarinnar þannig að hún geti gengt hlutverki sínu.
Greinargerð: Fjárframlög til Vegagerðarinnar eru í engum takti við aukna umferð, m.a. vegna
gífurlegs ferðamannastraums. Bæði nauðsynleg viðhaldsverkefni og skynsamlegar nýframkvæmdir 
sitja á hakanum og afleitt er að ekki sé einu sinni fjármagn til að standa við samgönguáætlun Alþingis. 
Benda má á að um 1.000.000 ferðamenn sækja Uppsveitir Ámessýslu heim á hveiju ári.

3. ART verkefnið.
Tryggja þarf fjármagn í ART verkefnið á Suðurlandi.
Greinargerð: Ekki er gert ráð fyrir fjármunum í ijárlögum í ART verkefnið á Suðurlandi, í fyrsta
skipti frá því að þetta stuðningsnet við böm var tekið upp. Reynslan sýnir að verkefnið hefur skilað
miklum árangri og má ekki deyja vegna áhugaleysis fjárveitingarvaldins.

4. Lögreglan á Suðurlandi.
Tryggja nægilegt fjármagn til Lögreglunnar á Suðurlandi þannig að hún geti gengt hlutverki sínu. 
Greinargerð: Lögreglan á Suðurlandi fær ekki nægt ljármagn til að geta haldið upp eðlilegri
lágmarks löggæslu. Við krefjumst þess að þeir ijármunir sem spömðust við sameiningu 
lögregluumdæma á Suðurlandi skili sér til baka í almennri löggæslu. Ekki er hægt endalaust að ætlast 
til þess að björgunarsveitir í sjálfboðastörfum sinni störfum sem lögreglan á að sinna.

5. Uppbygging ferðamannastaða.
Tryg&í3 þarfnægilegt fjánnagn til uppbyggingu ferðamannastaða.
Greinargerð:. Staðreyndin er sú að flestar ferðir séu seldar af höfuðborgarsvæðinu og afrakstur af 
auknum ferðamannsstraumi situr þar eftir hjá ferðaþjónustufyrirtækjunum. Samfélögin úti á landi hins 
vegar sitja uppi með álag á ferðamannastaði og auknar kröfur um þjónustu.

6. Hjúkrunarheimili:
Tryggja þarf ljármagn til uppbyggingu hjúkmnarheimila.
Greinargerð: Uppbygging á þjónustu við aldraða, sem sannarlega er á hendi ríkisvaldsins, er ekki í
takt við þróun á aldurssamsetningu landsmanna og í óefni stefnir. í Ámessýslu verður að setja 
tafarlaust a f stað uppbygginu hjúkranarrýma í samstarfi við sveitarfélögin.

7. Niðurgreiðslur á dreifingu rafmagnskostnaðar í garðyrkju.
Niðurgreiðslur á dreifíngarkostnaði vegna garðyrkju.
Greinargerð: Garðyrkjan er græna stóriða íslands. Ylræktin hefúr notið stuðnings vegna
niðurgreiðslu á dreifíngu á rafmagnskostnaði sem þarf að tryggja áffam. E f garðyrkja á að vaxa, og
ekki er kostur á lægri gjaldskrá ffá Rarik, verður að auka stuðning við niðurgreiðslur.

8. Fráveitusjóður.
Greiða þarf ffamlög í fráveitusjóð til að standa við skuldbindingar sem sveitarfélögunum var lofað. 
Greinargerð: Ríkið lofaði að styrkja tilteknar fráveituframkvæmdir á tímabilinu 1. maí 1995 til 31.
desember 2008 um endurgreiðslu VSK. Hmnamannahreppur fór út í viðamiklar ffáveituffamkvæmdir 
og lauk þeim árið 2008. Þetta þarf að leiðrétta með að greiða nægilegt fjármagn í Fráveitusjóð til að

rétt sem þau áttu þar inni, þ.a. m. um 18 millj. v/Hrun.
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