
17. fundur atvinnu-og ferðamálanefndar Bláskógabyggðar var haldinn í Aratungu 

fimmtudaginn 9. apríl 2015 kl 20:30. 

 

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

Margrét Stefánsdóttir, fundarritari og Sigurjón Sæland. 

 

Málefni fundarins voru eftirfarandi. 

 

1. Annar fundur ferðamálaráðs Uppsveita Árnessýslu 

Kristinn Bjarnason lagði fram efni fundarins til kynningar. Fundargerð ferðamálaráðsins má 

nálgast á heimasíðu Bláskógabyggðar. 

2. Frumkvöðladagur Uppsveitanna 12. mars 2015 

Umfjöllun til kynningar. 

3. Atvinnu- og ferðamálaþing 2016 

Til stóð að þingið færi fram í október 2015 en það verður fært til febrúar 2016. 

Að öðru leyti er hér vísað í bókun 168. fundar sveitarstjórnar Bláskógabyggðar: 

 

3. Kosning fulltrúa í undirbúningsnefnd fyrir atvinnu- og ferðamálaþing Bláskógabyggðar. 

Á 166. fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar var 2. dagskrárlið fundargerðar atvinnu- og 
ferðamálanefndar Bláskógabyggðar frestað, sem snéri að skipun vinnuhóps til undirbúnings 
fyrirhugaðs atvinnu- og ferðamálaþings. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að skipa eftirtalda þrjá aðila í þennan vinnuhóp: 
Kristinn Bjarnason           

Sölvi Arnarson 

Rakel Theodórsdóttir 
Vinnuhópurinn skal vinna í nánu samstarfi við atvinnu- og ferðamálanefnd Bláskógabyggðar að 
undirbúningi þingsins. 

4. Ályktun atvinnu- og ferðamálanefndar 

Mikill skortur er á leiguhúsnæði í Bláskógabyggð á sama tíma og störfum innan helstu 

atvinnugreina sveitarfélagsins og nærliggjandi sveitarfélaga fer fjölgandi. Skortur á húsnæði 

veldur m.a. því að erfiðlega gengur hjá mörgum þeim sem eru í rekstri að manna lausar 

stöður til lengri tíma.  Möguleikar ungs fólks, fjölskyldur með börn og fólks almennt sem 

kunna að vilja að flytja, búa og starfa eru með því mjög takmarkaðir, og nánast engir.  

Atvinnu- og ferðamálanefnd leggur til að sveitarstjórn Bláskógabyggðar kanni áhuga verktaka 

og fjárfesta (lífeyrissjóða) á byggingu slíkra íbúða eða kaupum á húsnæði sem þegar eru til 

staðar á ýmsum byggingastigum (með breytingu á fyrirkomulagi í huga). Einnig er skorað á 

sveitarstjórn að vekja meiri athygli (en þegar er gert) á því lóðaframboði undir 

íbúðarhúsnæði sem fyrir er í þéttbýlum sveitarfélagsins, sem töluvert er af.  

 

5. Næsti fundur 

Til stendur að setja fund fyrir sumarið. Dagsetning liggur ekki fyrir. 

Fundi slitið kl. 22.30. 


