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187. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 29. september 2017  kl. 08:30. 
 

Mætt: Valgerður Sævarsdóttir formaður byggðaráðs, Helgi Kjartansson og Eyrún M. 

Stefánsdóttir sem varamaður Óttars Braga Þráinssonar.  Einnig var mættur Valtýr Valtýsson, 

sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 

1. Fundargerðir til staðfestingar: 

1.1. 11. verkfundur vegna vegagerðar að Eflingu; verknúmer 3502-002. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 23. fundur Skólaþjónustu- og velferðarnefndar; 4. dagskrárliður til samþykktar. 

Lögð fram drög að endurnýjuðum reglum Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings 

um ferðaþjónustu fatlaðs fólks.  Skv. 4. dagskrárlið fundargerðar voru 

fyrirliggjandi drög samþykkt af nefndinni og vísað til sveitarstjórna 

aðildarsveitarfélaga til staðfestingar. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir fyrirliggjandi drög  fyrir sitt leyti og óskar 

eftir að sveitarstjórn Bláskógabyggðar staðfesti þá afgreiðslu á næsta fundi 

sveitarstjórnar. 

Að öðru leyti var fundargerð og fundargögn lögð fram til kynningar. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 16. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.2. 17. fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu. 

2.3. 20. fundur framkvæmdaráðs Almannavarna Árnessýslu. 

2.4. 181. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands. 

2.5. 523. fundur stjórnar SASS. 

2.6. Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf 2017 ásamt skýrslu stjórnar og ársreikningi 

2016. 

 

3. Málefni íþróttamannvirkjanna á Laugarvatni; verðskrá, ráðningar starfsfólks m.m. 

Í kjölfar auglýsingar um laus störf hjá íþróttamannvirkjunum á Laugarvatni, þá liggur 

fyrir tillaga frá sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar.  Þar er lagt til 

að Aron Kárason verði ráðinn í starf forstöðumanns íþróttamannvirkja á Laugarvatni.  

Einnig að ráðinn verði Kristbjörg Guðmundsdóttir sem starfsmaður í fullt starf. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu um ráðningu 

fastráðinna starfsmanna.  Jafnframt felur byggðaráð Bláskógabyggðar sviðsstjóra ásamt 

nýjum forstöðumanni að ráða í önnur hlutastörf vegna vakta. 

 

Lögð var fram tillaga að verðskrá fyrir haustmisserið 2017, en búið er að samræma 

verðskrár eins og nokkur kostur er.  Sama verðskrá verður fyrir íþróttamiðstöðina í 

Reykholti og Laugarvatni fyrir almenning.  Á grundvelli þess að íþróttahúsið á 

Laugarvatni er mun stærra og hægt að skipta upp í þrjá sali þá verður gjaldskrá 

eftirfarandi fyrir fasta viðskiptavini og stofnanir: 

Einingarverð á einu bili í íþróttahúsi (A, B eða C):   5.880 kr. 

Einingarverð fyrir allan salinn (A, B og C): 14.280 kr. 

Einingarverð fyrir þreksal: 14.280 kr. 

Einigarverð fyrir sundlaug: 14.280 kr. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá og 

felur sviðsstjóra að koma henni í virkni og á framfæri á viðhlítandi stöðum.  Það liggja 

ekki fyrir allar forsendur fyrir grunni leigufjárhæða og verður því að endurskoða þessa 

gjaldskrá til samræmingar þegar gjaldskrár verða teknar til skoðunar vegna 

fjárhagsáætlunar 2018. 
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Lögð var fram stundatafla í íþróttahúsi og sundlaug til kynningar.  Umræða varð um 

fyrirliggjandi stundatöflu.  Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við 

töfluna, en leggur áherslu á að allrar hagkvæmni verði gætt við rekstur aðstöðunnar og að 

reynt verði að hámarka möguleika almennings á notkun aðstöðunnar innan dagvinnutíma 

með það að markmiði að auka þjónustu við almenning. 

 

Ákvörðun um að taka yfir rekstur íþróttamannvirkja á Laugarvatni hefur kallað á aukið 

álag og vinnu hjá sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs Bláskógabyggðar.  Fyrir liggur 

beiðni frá honum að koma til móts við aukið vinnuframlag, álag og ábyrgð.  Byggðaráð 

Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að sviðsstjóra verði greiddar 15 yfirvinnustundir 

á mánuði vegna þessara nýju verkefna í tengslum við íþróttamannvirkin á Laugarvatni.  

Þessi ákvörðun verður síðan endurskoðuð um næstu áramót þegar reynsla hefur komist á 

umfang verkefna. 

 

4. Úthlutun skyrkja vegna vegahalds í frístundahúsabyggðum 2017. 
Lagðar fram styrkumsóknir vegna vegahalds í frístundahúsabyggðum vegna ársins 2017.  

Alls bárust 6 umsóknir fyrir úthlutun þessa árs.  Eftirfarandi tillaga var lögð fram um 

styrkvilyrði á árinu 2017: 
 

Umsækjandi Umsjónarmaður Kostn. 50% Veitt * 

Helludalsfélagið Jón Örn Marínósson 700.000 350.000 350.000 

Heiðarbyggð, Útey 1 og 2 Jónas Hvannberg 770.000 385.000 385.000 

Skógarholt, Reykjavöllum Ingimar Czzowitz 1.980.000 990.000 400.000 

Bringa Lilja Ólafsdóttir 2.300.000 1.150.000 400.000 

Vörðuhlíð Sveinn Jónsson 240.000 120.000 120.000 

VR Stefán Sveinbjörnsson 4.500.000 2.250.000 400.000 

  10.490.000 5.245.000 2.055.000 

 

* Veitt með fyrirvara um að afrit af greiddum reikningum berist skrifstofu.  Styrkveiting háð því að 

kostnaður sé greiddur fyrir útborgun styrks. 

 

Tillaga samþykkt samhljóða. 

 

5. Umsóknir um leikskóladvöl. 

Í ljósi þess að leikskólinn Álfaborg er orðinn fullsetinn, þá hefur myndast biðlisti vegna 

umsókna um leikskólavistun.  Í dag er um að ræða allt að 4 börn.  Til að leysa þennan 

vanda hefur verið haft samband við Hrunamannahrepp til að kanna hvort hægt væri að 

koma börnum í vistun á Flúðum.  Fyrir liggur jákvæð afstaða til málsins af hendi 

Hrunamannahrepps að því tilskyldu að vistunarþörf falli að starfi og skipulagi 

leikskólans á Flúðum.  Fara þarf sérstaklega yfir þau mál og kanna hvaða möguleikar eru 

þar fyrir hendi.   Einnig þarf að semja um greiðslur vegna þjónustunnar. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar felur sveitarstjóra að semja við Hrunamannahrepp vegna 

umsókna sem hægt er að leysa með þessum hætti.  Viðmiðunarreglur og 

viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga verði nýttar sem grunnur að 

samkomulagi milli sveitarfélaganna.  Einnig þarf Bláskógabyggð að greiða sérstaklega ef 

um aukna þjónustu er að ræða s.s. sérkennslu eða aðra einstaklingsbundna sérþjónustu. 

 

6. Drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um úthlutun félagslegs 

íbúðarhúsnæðis;  beiðni um umsögn. 
Lögð fram drög að leiðbeinandi reglum fyrir sveitarfélög um úthlutun félagslegs 

íbúðarhúsnæðis sveitarfélaga, sem unnin hafa verið að velferðaráðuneytinu. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að kalla eftir afstöðu Skóla- og 

velferðarþjónustu Árnesþings.  Óskað er eftir því að umsögn liggi fyrir frá 

velferðarþjónustunni fyrir næsta fund sveitarstjórnar Bláskógabyggðar sem haldinn 

verður 12. október n.k. 



Fundargerð byggðaráðs Bláskógabyggðar 1357 

 

7. Innsend bréf og erindi: 

7.1. Bréf Neytendasamtakanna, dags. 14. september 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram bréf Neytendasamtakanna þar sem óskað er eftir fjárframlagi til að styðja 

við starfsemi samtakanna.  Erindinu hafnað. 

 

7.2. Bréf Gullkistunnar, miðstöð sköpunar, dags. 15. september 2017; beiðni um 

endurskoðun á fasteignagjaldaprósentu. 

Lagt fram bréf Gullkistunnar, miðstöð sköpunar, þar sem óskað er eftir 

endurskoðun á álagningu fasteignagjalda á húseignum þeirra að Dalbraut 1.  

Fasteignaskattur hefur verið lagður á eignina skv. C-flokki s.s. verslun og þjónusta, 

en óskað er eftir að því verði breytt þar sem um menningartengda starfsemi er að 

ræða.  Gullkistan er ekki rekin í hagnaðarskyni og enginn á launaskrá. Engin 

framleiðsla eða sala á sér stað. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að fresta afgreiðslu erindisins 

og óska eftir umsögn skipulags- og byggingarfulltrúa vegna þessa erindis. 

 

7.3. Tölvuskeyti SÍBS blaðsins, dags. 13. september 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti SÍBS blaðsins þar sem óskað er eftir stuðningi við útgáfuna 

með kaupum á stuðningskveðju.  Erindinu hafnað. 

 

7.4. Tölvuskeyti Landsambands lögreglumanna dags. 26. september 2017; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Landssambands lögreglumanna þar sem óskað er eftir 

stuðningi við útgáfu Lögreglumannsins með kaupum á stuðningskveðju eða 

auglýsingu.  Erindinu hafnað. 

 

7.5. Tölvuskeyti Lögregluforlagsins, dags. 19. september 2017; styrkbeiðni vegna 

útgáfu „Í umferðinni“. 

Lagt fram tölvuskeyti Lögregluforlagsins, fyrir hönd Íþróttasambands 

lögreglumanna, þar sem óskað er eftir fjárframlagi vegna útgáfu fræðsluefnis fyrir 

yngstu nemendur í skólum landsins, „Í umferðinni“. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að styrkja verkefnið um kr. 

10.000. 

 

7.6. Bréf félags eldri borgara í Biskupstungum, dags. 26. september 2017; umsókn um 

styrk. 

Lagt fram bréf eldri borgara í Biskupstungum þar sem óskað er eftir fjárstyrk á 

móti kostnaði við íþróttaæfingar veturinn 2016 – 2017. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita styrk að upphæð kr. 

60.000, enda er gert ráð fyrir þeim útgjöldum í fjárhagsáætlun 2017. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:00. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Eyrún M. Stefánsdóttir   Valtýr Valtýsson 


