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Almennt
• Förum fram á að þingmenn Suðurkjördæmis sjá til þess að framlög ríkisins til Suðumesja séu sambærileg við 

ömiur svæði. Suðumes verið utanveltu, bæði innan gamla Reykjaneskjördæmisins og nú innan Suðurkjördæmis.
Sjá nánar í greinargerð Sambands sveitarfélaga á Suðumesjum frá 2014.

• Rekstur sveitarfélaga er að þyngjast aftur. Kjarasamningar hafa mikil álirif í mannaflsfrekri þjónustu sveitarfélaga. 
Sveitarfélög njóta ekki veltutengdra skatta á sama hátt og ríkið. Tekjur ríkisins að vaxa hratt.

•  Sveitarfélög þurfa auknar tekjur til að standa undir nýjum kjarasamningum, eða fækka starfsfólki og draga úr 
þjónustu.

Höfnin
• Að fylgt verið tillögu Siglingasviðs Vegagerðarinnar um útfærslu og fmmhönnun endurbyggingu M iðgarðs 

og nauðsynlega dýpkun.
• Að Ijármögnun verksins verði þannig háttað að heimilt verði að heija hönnun og gerð útboðsgagna á árinu 

2015, þamiig að framkvæmdir geti hafist á árinu 2016.
• Að verkið verði unnið í tveimur áföngum og verktími verði að hámarki þrjú ár, þ.e. á ámnum 2016-2018.
• Að í ijárlögum áramia 2016-2018 verði gert ráð fýrir framlögum til verksins sem uppfylli skyldur ríkisins, eða 

að núvirði um tæpar 600 milljónir króna.
o 2016: 180 milljónir
o 2017: 230 milljónir
o  2018: 180 milljónir.

• Farið er fram á að greiðsluþátttaka ríkisins sé í samræmi við 7. gr. laga nr. 119/2014 um breytingu á 
hafnalögum, nr. 61/2003, þ.e. 75% vegna endurbóta og 60% vegna nýframkvæmda.

• Grindavíkurbær er reiðubúinn að ijármagna sinn hlut framkvæmdanna.

Samgöngur
• Grindavíkurvegur er íjölfamasti ferðamaimavegur landsins, en um 800 þúsund gestir sækja Bláa Lónið. Mikil 

umferð stórra langferðabíla. Vegurinn er mjög slitinn og ber ekki þennan umferðarþunga.
o Mikilvægt að ráðast í mikið viðhald og endurgerð.

• Gatnamót Grindavíkurvegar og Norðurljósavegar (Bláa lóns gatnamótin) em mjög dixnm og hættuleg.
o Mikilvægt að endurhanna þau og bæta umferðaröryggi.

• Suðurstrandarvegurinn að verða tilbúinn. Eim eftir að klára lokahnykkinn sem er um 3-4 km tenging uppfyrir 
bæiim frá Hrauni að Grindavíkurvegi og Nesvegi.

• í ljósi aukinnar atvinnuuppbyggingar á Reykjanesinu og á iðnaðarsvæðum meðfram Nesvegi er nauðsynlegt 
að laga veginn og bæta tengingu hans við Grindavíkurhöfn.

• Mikilvægt að Vegagerðinni verði tryggt fé til að sinna vetrarþjónustu á Suðurstrandarvegi og Nesvegi.

Fjölgun hjúkrunarrýma og yfirtaka rekstrar
• Málefni eldri borgara meginþema aðalfundar SSS. Mikilvægt að þjónustan verði samræmd og hvatar til þess 

að hún verði heilsteypt, en ekki steinsteypt.
• Grindavíkurbær hefur átt viðræður við heilbrigðisráðherra um yfirtöku á rekstri heimahjúkrunar og 

hjúknmarheimilisins við Víðihlíð. Markmiðið er samræmd og heilsteypt þjónusta.
o þær viðræður virðast stranda á embættismönnum

• Mikilvægt er að tryggja að tjöldi hjúkrunarrýma á Suðumesjum sé í samræmi við íbúaþróun.

Fisktækniskóli íslands og framhaldsnám
• í fyrirliggjandi frumvarpi er tillaga um að Fisktækniskólinn fái viðurkenningu og langtímasamning. Því ber að 

fagna og mikilvægt að þau framlög haldi.
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• Nú skapast forsendur fyrir því að skólinn og sveitarfélögin á Suðumesjum geti tekið ákvarðanir um 
langtímaþróun skólans, m.a. hvað varðar húsnæði.

• Samhliða vill Grindavíkurbær byggja upp gmnnáfanga framhaldsskóla í samstarfi við Fjölbrautaskóla 
Suðumesja, þannig að 16-17 ára nemendur geti stundað nám lengur í heimabyggð.

• Grindavíkurbær hefur lýst yfir vilja til að greiða sinn hlut í viðbyggingu við Fjölbrautaskóla Suðumesja, gegn 
mótframlögum annarra aðila og að 60% hlutdeild ríkisins sé tryggð.

Sjávarútvegsmál
• Grindavíkurbær er aðili að Samtökum sjávarútvegssveitarfélaga sern kreljast eðlilegrar hlutdeildar 

sveitarfélaga í sérstaka veiðigjaldinu.
• Bæjarstjóm leggur sem fyrr áherslu á að reynt verði að ná sátt um íslenskan sjávarútveg með reglum sem hafi

það að markmiði að þær styrki greinina í heild sinni og skapi hvata til þess að hámarka verðmæti, draga 
úr framleiðslukostnaði og auka þar með arðsemi og tekjur þjóðarbúsins.

Reykjanes Geopark
• Alþjóðleg vottun á Reykjanesið allt sem Geopark orðin staðreynd
• Mikil þörf fyrir uppbyggingu á helstu áningarstöðum á svæðinu

o Mikil og vaxandi aðsókn að Reykjanesi og Garðskaga
• Skipulagsgerð og hönnun á lokametmm
• Gemm ráð fyrir miklum framkvæmdum á næsta ári. Stór umsókn í Framkvæmdasjóð ferðamála væntanleg.
• Mikilvægt að framkvæmdasjóður ferðamannastaða felli niður eða lækki vemlega viðmið um mótframlög

Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga
• Grindavíkurbær hefur um nokkurt skeið farið fram á að flutningsmannvirki raforku, stíflur og önnur þau 

mannvirki sem ekki em metin fasteignamati verði metin og skráð í Þjóðskrá eins og almenna regla laga nr. 
6/2001 gerir ráð fyrir. Samtök orkusveitarfélaga hafa fengið lögfræðiálit sem gefur til kynna að undanþágan 
byggi á úreltu hugtaki eða samheiti um rafveitur.

o Sterk rök fyrir því að afnema allar undanþágur frá fasteignamati annarsvegar og álagningu 
fasteignaskatta hinsvegar.

• Grindavíkurbær leggur til að sveitarfélög fái allan greiddan virðisaukaskatt endurgreiddan, hvort sem er vegna 
framkvæmda eða kaupa á vömm eða þjónustu, enda geta sveitarfélög ekki nýtt sér innskattsheimildir.

• Grindavíkurbær telur mikilvægt að áfram verði unnið á gmnni landshlutaáætlana svo þau góðu verkefni sem 
hafin em nái að blómstra.


