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191. fundur sveitarstjórnar Bláskógabyggðar haldinn 

miðvikudaginn 23. nóvember 2016, kl. 15:15 

í Aratungu 
 

 

Mætt voru: 
Helgi Kjartansson, Valgerður Sævarsdóttir, Óttar Bragi Þráinsson, Kolbeinn Sveinbjörnsson, 

Guðrún S. Magnúsdóttir, Eyrún M. Stefánsdóttir, Bryndís Á. Böðvarsdóttir, Valtýr Valtýsson 

sveitarstjóri og Sigurrós H. Jóhannsdóttir, sviðsstjóri, sem ritaði fundargerð. 

 

Oddviti setti fund og bar upp dagskrárbreytingu, að bæta við nýjum dagskrárlið nr. 4.  

Samþykkt samhljóða. 

 

1. Gjafagjörningur með kvöð um endurbætur á Bergholti, frá Haraldi Kristjánssyni. 

 Lagður fram gjafagjörningur frá Haraldi Kristjánssyni, þar sem Haraldur gefur 10 

milljónir króna til að endurskipuleggja og hanna alla neðri hæð Kistuholts 3-5 svo það 

geti betur nýst fyrir eldri borgara. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar þakkar Haraldi Kristjánssyni fyrir þann stórhug og 

rausnarskap sem hann sýnir samfélaginu með þessari peningagjöf.  Það verkefni sem 

fjármagnið er ætlað til er brýnt og verður strax farið að huga að næstu skrefum svo það 

verði að veruleika eins fljótt og kostur er. 

 

2. Ákvörðun um álagningarhlutfall útsvars 2017. 

 Lögð fram tillaga um óbreytt álagningarhlutfall útsvars 2017 eða 14,52%.  Tillagan 

samþykkt samhljóða. 

 

3. Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2017 – 2020. 
Sveitarstjóri gerði grein fyrir þeirri vinnu sem átt hefur sér stað við gerð 

fjárhagsáætlunar Bláskógabyggðar 2017 - 2020.  Allflestir þættir reksturs 

sveitarfélagsins liggja fyrir.  Taka verður tillit til ákvörðunar sveitarstjórnar um 

gjaldskrárbreytingar.  Einnig þarf að ákvarða fjármagn til framkvæmda, en ræddar voru 

þær hugmyndir um framkvæmdir sem liggja fyrir.  Ljóst er að ef ráðist verði í allar þær 

framkvæmdir sem fyrir liggja þá muni sveitarsjóður þurfa að taka lán til fjármögnunar 

verkefna.  Nánari útfærsla og forgangsröðun verkefna mun liggja fyrir þegar 

fjárhagsáætlun verður afgreidd og þá jafnframt tekin ákvörðun um lántöku. 

Fjárhagsáætlun Bláskógabyggðar 2017 - 2020 vísað til lokaumræðu og afgreiðslu á 

næsta fundi sveitarstjórnar sem haldinn verður fimmtudaginn 1. desember n.k.  

 

4. Krafa frá kennurum til sveitarfélaga og ályktun frá fundi kennara Tónlistarskóla 

Árnesinga með sveitarstjórnarmönnum og foreldrum. 

Lagður fram undirskriftarlisti frá grunnskólakennurum í Bláskógabyggð og 

grunnskólakennurum á landinu þar sem gerð er krafa um að sveitarfélögin á landinu 

bregðist án tafar við því ástandi sem skapast hefur í skólakerfinu þar sem ekki hefur 

verið samið við kennara.  Einnig lögð fram ályktun frá fundi kennara Tónlistarskóla 

Árnesinga með sveitarstjórnarmönnum og foreldrum, þar sem tónlistarkennarar krefjast 

að njóta sömu launakjara og kennarar við aðrar skólagerðir. 

 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar lítur á þá stöðu sem upp er komin sem grafalvarlega. 

Afar mikilvægt er að samningsaðilar beggja vegna borðsins leiti allra leiða til 

samkomulags eins fljótt og auðið er og að jafnræðis verði gætt. 
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Fundi slitið kl. 17:45. 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Helgi Kjartansson, oddviti   Valgerður Sævarsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Kolbeinn Sveinbjörnsson 

 

______________________________  _____________________________ 

Guðrún S. Magnúsdóttir                          Eyrún M. Stefánsdóttir 

 

______________________________  _____________________________ 

Bryndís Á. Böðvarsdóttir   Valtýr Valtýsson 

 

______________________________ 

Sigurrós H. Jóhannsdóttir 

 

 


