
Fundur atvinnu-og ferðamálanefndar Bláskógabyggðar var haldinn á Laugarvatni 

fimmtudaginn 27. nóvember 2014 kl 20:30. 

  

Mættir: Kristinn Bjarnason, Sigurlaug Angantýsdóttir, Gróa Grímsdóttir, Eyrún Margrét 

Stefánsdóttir og Bryndís Bövarsdóttir varamaður Sigurjóns Sælands. 

Fundarritari: Eyrún Margrét Stefánsdóttir 

 

Málefni fundarins voru eftirfarandi. 

  

1. Þjónustupési Bláskógabyggðar 

Nefndin leggur til að Uppsveitirnar gefi út sameiginlegan þjónustupésa og að sveitarstjórn 

Bláskógabyggðar kanni áhuga sveitarstjórna Uppsveitanna á því að taka höndum saman um 

það verkefni. 

2. Framsetning og áætlun Atvinnu- og ferðamálaþings haustið 2015 

Hugmyndir að uppsetningu þingsins ræddar. Nefndin leggur til að sveitarstjórn skipi 

vinnuhóp í tengslum við skipulagningu þingsins. 

3. Upplýsingar um stofnun/fyrsta fund Ferðamálaráðs Uppsveita Árnessýslu 

Formaður nefndarinnar fjallaði um nýafstaðinn fyrsta fund Ferðamálaráðs Uppsveitanna sem 

haldinn var 25. nóvember. Hér er vísað í fundargerð þess fundar til frekari upplýsinga. 

Nefndin fagnar nýskipuðu Ferðamálaráði og þeim hugmyndum og framtaki sem fjallað er um 

í fundargerðinni.  

4. Sigurlaug Angantýsdóttir leggur fram eftirfarandi fyrirspurnir til sveitarstjórnar:  

1. Atvinnu- og ferðamálanefnd hefur, í fundargerðum sínum, fjallað um áhuga fyrir því 
að reist verði hjúkrunar- og elliheimili í Uppsveitum og talið Laugarás vera besta 
staðsetningu fyrir slíkt m.a. með tilliti til staðsetningar heilsugæslu þar. Sveitarstjórn 
hefur fengið nokkrar ályktanir og bréf sem styðja þessa hugmynd. 
Samkvæmt fundargerð sveitarstjórnar frá 4.september 2014 kemur fram að 
ályktunum hafi verið vísað til Oddvitanefndar Uppsveita Árnessýslu til skoðunar og til 
að kalla fram afstöðu annarra sveitarfélaga. 
Ég óska eftir upplýsingum frá oddvita Bláskógabyggðar hvort enn sé verið að skoða 
þetta mál á vettvangi oddvitanefndar og hvernig það gangi. 
 

2. Í sunnlenska fréttablaðinu kemur fram að starfshópur, sem skipaður var til að koma 
með tillögur að uppbyggingu hjúkrunarheimilis í sýslunni, hefur lagt til við 
Héraðsnefnd að skoðað verði hvort sveitarfélögin geti komið sér saman um að byggja 
hjúkrunarheimili á Selfossi. Mig langar að vita hvort Helgi Kjartansson oddviti, sem 



fulltrúi í Héraðsnefnd, hafi haldið ályktum íbúa og félagasamtaka (um áhuga á 
uppbyggingu hér) á lofti og kynnt það nefndinni? 
 

3. Ég var í atvinnu- og ferðamálanefnd á síðasta kjörtímabili og þegar ég var að 
undirbúa fyrri fyrirspurnir fann ég ekki staðfestingu byggðaráðs eða sveitarstjórnar á 
fundargerð nefndarinnar frá 26. mars 2014 og óska ég eftir skýringum á því (berist til 
Valtýs). 

 
 

Fundi slitið kl. 22.30. 


