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179. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 27. janúar 2017  kl. 09:30. 
 

Mætt: Valgerður Sævarsdóttir, formaður byggðaráðs,  Helgi Kjartansson og Óttar Bragi 

Þráinsson.  Einnig var mættur Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

Lögð fram dagskrárbreyting að dagskrárliður 2.4 falli út og aðrir dagskrárliðir færist til sem því 

nemur.  Samþykkt samhljóða. 

 

1. Fundargerðir til kynningar: 

1.1. 12. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

1.2. 252. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 

1.3. 179. fundur fagráðs Tónlistarskóla Árnesinga. 

 

2. Innsend bréf og erindi: 

2.1. Tölvuskeyti Landssamtaka foreldra og forráðamanna sem misst hafa börnin sín 

skyndilega, dags. 17. janúar 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Landssamtakanna þar sem óskað er eftir fjárstyrk til rekstur 

samtakanna.  Erindinu hafnað. 

 

2.2. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 17. janúar 2017; umsókn um 

tækifærisleyfi. 

Lagt fram bréf Sýslumannsins á Suðurlandi þar sem óskað er eftir umsögn 

Bláskógabyggðar vegna umsóknar um tækifærisleyfi vegna þorrablóts sem til 

stendur að halda í Íþróttahúsinu Laugarvatni þann 11. febrúar n.k. Umsækjandi er 

Ungmennafélag Laugdæla, kt. 500478-0399. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt leyfi verði 

veitt. 

 

2.3. Erindi frá átaksverkefninu „Einum bláum streng“; styrkbeiðni. 

Lagt fram erindi átaksverkefnisins „Einn blár strengur“ þar sem óskað er eftir 

fjárstyrk vegna verkefnisins.  Erindinu hafnað. 

 

2.4. Bréf Brunavarna Árnessýslu, dags. 12. janúar 2017; breytingar á lögum og 

reglugerðum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. 

Lagt fram bréf Brunavarna Árnessýslu þar sem tekin er til umfjöllunar breyting á 

verkferlum við umsagnir vegna leyfisveitinga skv. lögum um veitingastaði, 

gististaði og skemmtanahald (lög nr. 67/2016). 

Byggðaráð samþykkir samhljóða að leitað verði eftir samræmdum viðbrögðum 

sveitarfélaga í Árnessýslu.  Sýslumaður hefur boðað fulltrúa sveitarfélaga á 

Suðurlandi til fundar vegna þessara breytinga á lögum, en fundur verður haldinn á 

Hvolsvelli þann 14. febrúar n.k. 

 

2.5. Bréf SÍBS, móttekið 13. janúar 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf SÍBS þar sem óskað er eftir styrk í formi kaupa á birtingu 

auglýsingar í blaði félagsins.  Erindinu hafnað. 

 

2.6. Bréf Minjastofnunar Íslands, dags. 10. janúar 2017; skráning menningarminja og 

skil á gögnum. 
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Lagt fram bréf Minjastofnunar Íslands þar sem bent er á lagalega skyldu 

sveitarfélaga að skila inn gögnum til Minjastofnunar sem lýtur að skráningu 

menningarminja, s.s. fornleifa, húsa og mannvirkja. 

Sveitarstjóra falið að sjá til þess að umrædd gögn sem unnin hafa verið í tengslum 

við skipulagsvinnu hjá sveitarfélaginu verði send til Minjastofnunar Íslands. 

 

2.7. Bréf umhverfis- og auðlindaráðuneytis, dags. 19. janúar 2017; drög að reglugerð 

um starfsemi slökkviliða. 

Lagt fram bréf umhverfis- og auðlindaráðuneytis þar sem kynnt eru drög að nýrri 

reglugerð um starfsemi slökkviliða.  Skilafrestur er gefinn til 10. febrúar n.k. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar vísar þessu erindi til sveitarstjórnar og þá gefst 

fulltrúum sveitarstjórnar tækifæri á að kynna sér umrædd drög og vinna umsögn 

eða athugasemdir eftir atvikum fyrir skilatíma. 

 

2.8. Bréf Fræðslunetsins, dags. 3. janúar 2017; Vísinda- og rannsóknarsjóður 

Suðurlands. 

Lagt fram bréf Fræðslunetsins þar sem óskað er eftir því að Bláskógabyggð gerist 

styrktaraðili Vísinda- og rannsóknarsjóðs Suðurlands til næstu þriggja ára, 2017 – 

2020.  Óskað er eftir árlegu styrktarframlagi að upphæð kr. 25.000. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir að veita umbeðinn styrk í þrjú ár, enda 

rýmist styrkveitingin innan gildandi fjárhagsáætlunar. 

 

2.9. Tölvuskeyti Karlakórs Hreppamanna, dags. 24. janúar 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti frá Karlakór Hreppamanna þar sem óskað er eftir fjárstyrk 

með kaupum á auglýsingu í söngskrá kórsins, en kórinn um halda upp á 20 ára 

afmæli sitt í apríl næstkomandi. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að kaupa auglýsingu að 

upphæð kr. 15.000. 

 

3.  Efni til kynningar: 

3.1. Upplýsingar frá innanríkisráðuneytinu um niðurstöðu A-hluta umsóknarferils í 

verkefninu Ísland ljóstengt 2017. 

3.2. Bréf samstarfshóps um Dag leikskólans, dags. 4. janúar 2017; Dagur leikskólans 

2017.  

3.3. Tillaga að aðgerðaráætlun vegna dekkjagúmmís á leik- og íþróttavöllum, mótt. 6. 

janúar 2017; áætlun frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti. 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:20. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson               Valtýr Valtýsson 


