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Efni: Framlag til viðhalds og reksturs innviða í byggðarhverfi Sólheima í Grímsnesi.

Sjálfseignarstofnunin Sólheimar hefur annast þjónustu við fatlaða frá árinu 1930. Þjónustan 
er veitt í byggðarhverfi Sólheimar sem leggur áherslu á ræktun manns og náttúru. Rekin er 
öflug félagsþjónusta á Sólheimum ses. þar sem einstaklingum með fjölbreyttan bakgrunn og 
fötlun er veitt tækifæri til atvinnu og starfsþjálfunar, búsetu, félags- og menningarstarfs.
Lengst af hefur þjónustan sem veitt er af Sólheimum ses. verið borin uppi af framlögum frá 
ríkinu í gegnum þjónustusamning milli félagsmálaráðuneytisins og Sólheima 
sjálfseignarstofnunar eða allt þar til yfirfærsla á málaflokki fatlaðs fólks frá ríki til 
sveitarfélaga tók gildi þann 1. Janúar 2011.

Við yfirfærsluna 2011 var tekið upp s.k. SIS mat sem liggur til grundvallar þeirri upphæð sem 
greidd er þjónustuaðila fyrir þá þjónustu sem innt er af hendi. Við þessa breytingu féllu 
niður sértækar greiðslur til Sólheima sem félagsmálaráðuneyitð hafði greitt fyrir í ljósi þeirrar 
sérstöðu sem byggðarhverfi Sólheima hefur og var viðurkennt í samningi ríkisins við 
Sólheima. Um er að ræða rekstur byggðarhverfisins á innviðum á borð við viðhald og gerð 
gatna og göngustíga, rekstur fráveitukerfis, sorphirðu, snjómoksturs, hitaveitu og 
götulýsingar svo eitthvað sé nefnt. Þessi breyting á tekjustofnum Sólheima ses. hefur þyngt 
mjög rekstur Sólheima sem birst hefur í miklum hallarekstri undanfarin ár.

Í þjónustusamningi Sólheima ses. og félagsmálaráðuneytisins frá 8. maí 2004 segir í grein 6.2:

Greiðslur á grundvelli þessa samnings, sem eru vegna veittrar þjónustu, umsjónar með 
rekstri, ráðgjafar, næturvaktar og annars sameiginlegs kostnaðar, eru samtals 173.500 
þús. kr. og skiptast sem hér segir:
a) Vegna þjónustu við 40 einstaklinga í  búsetu 107,5 millj. kr.
b) Vegna dagþjónustu og vinnu 40 einstaklinga 34,5 millj. kr.
c) Vegna umsjónar og ráðgjafar 11,3 millj. kr.
d) Vegna búsetu byggðar og lands 9,4 millj. kr.
e) Vegna afgjalds 8,2 millj. kr.
f) Vegna hitaveitu 2,6 millj. kr.

Hér með er óskað eftir því við fjárlaganefnd Alþingis að hún veiti styrk til byggðarhverfisins á 
Sólheimum til reksturs og viðhalds þeirra innviða sem taldir eru upp hér að framan. Óskað er 
eftir framlagi að upphæð krónur 15.000.000.
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