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ÁRSÞING SASS 2015 - ÁLYKTANIR 
 
Ársþing SASS, haldið í Vík í Mýrdal dagana 29.-30. október 2015, samþykkti eftirfarandi ályktanir: 
 
Málefni fatlaðra á Suðurlandi: 

Ársþing SASS 2015 lýsir yfir áhyggjum af fjárskorti í rekstri málaflokks fatlaðs fólks á Suðurlandi, en 
útkomuspá fyrir árið 2015 gerir ráð fyrir að um 150 m.kr. muni falla á sveitarfélögin á þessu 
rekstrarári til viðbótar við 63 m.kr. árið 2014. Ljóst er að verulega vantar upp á að nægilegt fjármagn 
hafi fylgt við yfirfærslu málaflokksins. Telur ársþing SASS að ef ekki næst ásættanleg niðurstaða 
varðandi fjármálahlutann í endurskoðun þeirri sem nú stendur yfir verði sveitarfélögunum nauðugur 
einn kostur að skila málaflokknum til ríkisins.  
 
Hjúkrunarrými / stuðningur við aldraða til að búa heima sem lengst: 

Ársþing SASS 2015 leggur áherslu á að unnið verði samkvæmt skýrslu um stöðugreiningu 
hjúkrunarheimila á Suðurlandi sem SASS lét gera nú á vormánuðum. Megin niðurstöður skýrslunnar 
voru: 

• að mikilvægt væri að fjölga hjúkrunar- og hvíldarrýmum 
• fjölga úrræðum fyrir heilabilaða 
• útrýma tvíbýlum 
• tryggja nægjanlegt einkarými svo hægt sé að veita nauðsynlega persónulega þjónustu  
• hækka daggjöld svo rekstur heimila standi undir sér 

 
Árið 2014 voru sveitarfélög og stofnanir svæðisins að greiða tæplega 200 m.kr. með rekstrinum. 
Nauðsynlegt er að styrkja heimahjúkrun á svæðinu til muna svo að í boði verði kvöld- og 
helgarþjónusta. Það ásamt því að fjölga hvíldarrýmum og gefa leyfi fyrir endurhæfingarhvíldarrýmum 
gæti dregið úr þörf fyrir hjúkrunarrými auk þess að koma til móts við óskir fólks um að búa heima 
eins lengi og unnt er.  

30 manns eru á biðlista eftir hjúkrunarrýmum og 55 manns á biðlista eftir hvíldarrýmum á svæðinu. 
 
ART verkefnið í uppnámi - tryggja þarf fjármögnun nú þegar: 

Ársþing SASS 2015 lýsir yfir áhyggjum sínum vegna fyrirhugaðra áætlana ríkisstjórnar um að leggja 
niður ART verkefnið á Suðurlandi. Skorað er á þingmenn Suðurlands að standa vörð um þetta 
mikilvæga verkefni og óskar eftir því að velferðarráðherra gangi strax frá nýjum samningi um ART 
verkefnið til frambúðar. 
 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands: 

Ársþing SASS 2015 hvetur ríkisvaldið til að tryggja fjármuni til reksturs sjúkraflutninga á svæðinu. 
Með stórauknum ferðamannafjölda hefur 20% aukning á sjúkraflutningum orðið á milli áranna 2011 
og 2014, aukning í júlímánuði 2015 samanborið við júlímánuð 2011 er 46%. Árið 2015 vantar 35 m.kr. 
til málaflokksins svo starfsemin standi undir sér. Brýnt er að styrkja sjúkraflug þannig að 
viðbragðstími sé innan ásættanlegra viðmiðunarmarka. Ársþingið hvetur ríkisvaldið til að tryggja 
fjármagn til reksturs göngudeildar HSU á Selfossi en velferðarráðuneytið hvatti stofnunina til að  
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hefja rekstur deildarinnar. Deildin þjónar íbúum svæðisins sem þurfa sérhæfðar lyfjagjafir og 
blóðskilun. Fjármagn hefur ekki fylgt verkefninu og er áætlaður kostnaður 18,5 m.kr.  

Ársþingið telur nauðsynlegt að tryggja fæðingarþjónustu í nærumhverfi þjónustuþega. Þar sem 
aðgengi að fæðingaþjónustu innan nærumhverfisins er ekki viðkomið vegna smæðar samfélaga eða 
annarra ytri þátta er brýnt að aukakostnaður vegna slíks verði ekki lagður á barnshafandi konur og 
fjölskyldur þeirra. 

Ársþingið tekur undir sjónarmið bæjarstjórnar Hornarfjarðar og bendir á skýran vilja bæjarstjórnar og 
framkvæmdarráðs HSU Hornafirði til að endurnýja þjónustusamning við sveitarfélagið áður en 
núverandi samningur rennur út í lok árs 2016. Mikill árangur hefur náðst á þeim 19 árum sem 
sveitarfélagið Hornafjörður hefur séð um rekstur heilbrigðisstofnunar í samþættingu þjónustunnar. 
 

Löggæsla: 

Ársþing SASS 2015 ályktar eftirfarandi um löggæslumál á Suðurlandi. Umdæmi Lögreglustjórans á 
Suðurlandi er mjög víðáttumikið og fjölbreytilegt. Hin mikla aukning ferðamanna á Íslandi hefur aukið 
verulega verkefni lögreglunnar. Það segir sig sjálft að fámennt lögreglulið á Suðurlandi, sem ekki gat 
sinnt öllum sínum lögbundnu verkefnum fyrir þessa miklu aukningu ferðamanna, er engan veginn í 
stakk búið til að takast á við þessi verkefni án aukinna fjárframlaga og stöðugilda. Lögreglan getur í 
raun hvorki sinnt auknum verkefnum vegna aukins þunga ferðamanna né veitt íbúum umdæmisins 
þá þjónustu sem henni er falið samkvæmt lögum.  

Ársþing SASS 2015 skorar á Alþingi að taka á þessum málum af alvöru, sækja fram og gæta hagsmuna 
og öryggis íbúa á Suðurlandi og allra þeirra gesta og ferðamanna sem um landshlutann fara. Tryggja 
þarf auknar fjárveitingar til lögreglunnar til að gera henni kleift að sinna verkefnum sínum. 
 
Menntamál: 

Ársþing SASS 2015 leggur ríka áherslu á aukið framboð háskólanáms á Suðurlandi. Þingið leggst 
alfarið gegn því að þær háskólastofnanir sem fyrir eru á svæðinu, eins og til dæmis 
Landbúnaðarháskóli Íslands að Reykjum í Ölfusi og Íþrótta- og heilsufræðinám Háskóla Íslands á 
Laugarvatni, verði fluttar burtu. Aukið menntunarstig á svæðinu er gríðarlega mikilvægt og því verður 
ekki náð með því að því flytja háskólastofnanir úr héraði. Mikilvægt er að sækja fram og efla þær 
skólastofnanir sem fyrir eru á svæðinu, ásamt því að ná betri tengingu þeirra við atvinnulífið. 
Þannig næst meiri verðmætanýting auðlinda og fjölbreyttari störf verða til.  
 
Menningarmál: 

Ársþing SASS 2015 leggur áherslu á að aukið fjármagn verði tryggt í úthlutun til menningarmála hjá 
Uppbyggingarsjóði Suðurlands. Mikil gróska er í menningarmálum og því er mikilvægt að hlúa að 
slíkri starfsemi. Fjármagn til menningartengdrar starfsemi á Suðurland, svo sem Kirkjubæjarstofu, 
Kötluseturs og Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar þarf að tryggja til framtíðar. 
 
Tekjustofnar sveitarfélaga: 

Ársþing SASS 2015 skorar á ríkisvaldið að auka hlutdeild sveitarfélaga í tekjum hins opinbera, s.s. 
með hlutdeild í fjármagnssköttum, tryggingagjaldi og öðrum sköttum af atvinnurekstri og sköttum af 
umferð, s.s. bensínskatti og olíugjöldum. Einnig verði dregið úr skatttöku ríkisvaldsins af rekstri 
sveitarfélaga, s.s. hvað varðar virðisaukaskatt og tryggingagjald. 
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Umhverfismál – vsk af fráveituframkvæmdum: 

Ársþing SASS 2015 leggur mikla áherslu á að ríkisvaldið sjái til þess að sveitarfélög fái virðisaukaskatt 
af fráveituframkvæmdum endurgreiddan. 
 
Almenningssamgöngur: 

Ársþing SASS 2015 skorar á ríkisvaldið að standa vörð um almenningssamgöngur á landinu. Skilgreina 
þarf lagaramma verkefnisins og tryggja því nægjanlegt rekstrarfjármagn. Skilvirkt lagaumhverfi um 
almenningssamgöngur er alger forsenda þessa að sveitarfélögin á Suðurlandi sjái sér fært að halda 
áfram utan um þetta verkefni.  
 
Samgöngur: 

Ársþing SASS 2015 telur mikilvægt að tryggja eðlilegt viðhald flugvalla á Suðurlandi með 
öryggissjónarmið íbúa í huga. Að Reykjavíkurflugvöllur verði áfram í Vatnsmýri er mikið 
hagsmunamál fyrir íbúa á landsbyggðinni. Tryggja þarf uppbyggingu samgöngumannvirkja sem 
skemmst hafa vegna náttúruhamfara. Einnig þá vegi sem teknir hafa verið út af vegaskrá 
Vegagerðarinnar og hafa þjónustuhlutverk. Þrýst er á að Vegagerðin hraði framkvæmdum í 
Gatnabrún.  

Ársþing SASS 2015 leggur áherslu á að útboð á nýjum Herjólfi verði að veruleika hið fyrsta.  

Ársþing SASS 2015 leggur áherslu að ný veglína um Mýrdal komist á 12 ára samgönguáætlun. 

 
Umferðaröryggi: 

Mikil aukning ferðamanna á Suðurlandi hefur í för með sér verulega aukningu umferðar á þjóðvegum 
í landshlutanum. Mikill fjöldi einbreiðra brúa og vega án bundins slitlags eru miklar slysagildrur sem 
mikilvægt er að verði fjarlægðar hið fyrsta. Fjármunir til viðhalds vegakerfis á Suðurlandi eru langt 
undir því sem nauðsynlegir eru til að tryggja umferðaröryggi. Tryggja þarf nægjanlegt fjármagn til 
vetrarþjónustu þannig að umferðaröryggi verði tryggt s.s. þjónusta við Suðurstrandaveg á þeim 
tímum sem lokanir verða yfir Hellisheiði og um Þrengsli. Við endurnýjun vega verði tekið tillit til 
ríðandi og hjólandi umferðar.  
 
Hafnir og Grynnslin: 

Ársþing SASS 2015 leggur þunga áherslu á að tryggja fé til rannsókna á sandburði í og umhverfis 
sunnlenskar hafnir svo finna megi varanlegar lausnir á þessari náttúruvá. Óásættanlegt er að 
hafnarsjóður Hornafjarðar þurfi að standa sjálfur straum að kostnaði við aðgerðir sem tryggja, þó ekki 
nema til bráðabirgða, eðlilega umferð fiski- og fraktskipa um Hornafjarðarós. Hafa ber í huga að 
Grynnslin eru fyrir utan skilgreint hafnarsvæði. 
 
Raforkumál: 

Tryggja verður afhendingaröryggi rafmagns á Suðurlandi og einnig verður að tryggja þriggja fasa 
rafmagn á öllu svæðinu hið fyrsta, þessir þættir eru báðir forsendur fyrir uppbyggingu byggðar og 
atvinnu á Suðurlandi.  
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Háhraðatengingar: 

Ársþing SASS 2015 fagnar framkominni skýrslu starfshóps um alþjónustu í fjarskiptum og útbreiðslu 
háhraðatenginga á Íslandi. Þau markmið sem þar koma fram eru nauðsynleg til að tryggja 
atvinnuuppbyggingu og búsetuval íbúa landsins. Mikilvægt er að þessum áformum verði hrint í 
framkvæmd nú þegar. Háhraðatengingar eru forsenda byggðar og atvinnu í dreifðari byggðum. 
Nauðsynlegt er að skýra hlutverk sveitarfélaga í verkefninu. Ljóst er að fjárhagsleg geta sveitarfélaga 
til að standa undir miklum kostnaði vegna háhraðauppbyggingar eru misjafnar. 

Þrátt fyrir að liggi fyrir áætlun um að ljósleiðaravæða Ísland skýtur skökku við að stjórnvöld leggi til í 
fjárlagafrumvarpi að aðeins verði 300 m.kr. varið í verkefni sem er metið á 6,3 milljarða króna.  
 
Skipulagsmál: 

Ársþing SASS 2015 telur rétt að taka fyrstu skref í að byggja upp kortasafn (Atlas) fyrir Suðurland sem 
nýst getur við stefnumótun og skipulag á Suðurlandi einkum í ferðaþjónustu. Lagt er til að hefja 
vinnuna með þeim upplýsingum sem liggja fyrir í aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaganna og tengjast 
ferðamálum. 
 
Uppbygging ferðamannastaða: 

Tryggja verður að Stjórnstöð ferðamála sem nú hefur verið stofnuð fari þegar að starfa að fullum 
krafti að þeim aðkallandi verkefnum sem ekki þola lengri bið. Tryggja verður að auknu fjármagni 
verði strax varið í uppbyggingu og viðhald ferðamannastaða á Suðurlandi, sem nú þegar eru farnir 
að láta á sjá vegna aukins ferðamannastraums. Gjaldtaka hefjist sem fyrst, í hvaða formi sem hún 
verður og skili sér til uppbyggingar og viðhalds svæða í samhengi við fjölda ferðamanna. 
 
Sóknaráætlun Suðurlands: 

Ársþing SASS 2015 fagnar þeim áfanga sem náðist við undirritun nýs samnings um sóknaráætlun til 
fimm ára. Þingið fagnar því einnig að staða sóknaráætlunar hafi verið tryggð í nýjum lögum um 
byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Það er hins vegar ljóst að ef markmið samningsins eiga að nást er 
algjört grundvallaratriði að ríkisvaldið leggi umtalsvert meira fé til samningsins og þá ekki síst til að 
standa straum af umsýslukostnaði sem leiðir af kröfum ríkisins til landshlutanna. 

Ársþing SASS 2015 ályktar að breytingar skuli gerðar á samningi við ráðuneytin, um Sóknaráætlun 
Suðurlands, varðandi skilyrði um hlutfall kjörinna fulltrúa í úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs 
Suðurlands (verkefnastjórn Sóknaráætlunar) svo SASS sé í sjálfsvald sett hvert hlutfallið sé.  

Ársþing SASS 2015 styður framlagða stefnumörkun Suðurlands og leggur til að Sóknaráætlun 
Suðurlands verði endurskoðuð árlega og mikilvægt sé að ályktanir SASS séu lagðar til grundvallar við 
forgangsröðun og endurskoðun Sóknaráætlunar ár hvert.  

Ársþing SASS 2015 telur þörf á betri tengingu Sóknaráætlunar Suðurlands við sveitarstjórnarstigið á 
Suðurlandi. Það telur æskilegt að í hverju sveitarfélagi verði að lágmarki einn kjörinn fulltrúi tengiliður 
inn í vinnu við gerð Sóknaráætlunar hverju sinni.  


