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193. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 23. mars 2018  kl. 09:30. 
 

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

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

 

Formaður byggðaráðs, Valgerður Sævarsdóttir, lagði fram tillögu að dagskrárbreytingu að inn 

kæmu tveir nýir dagskrárliðir 5.13 og 5.14.  Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

1. Fundargerðir til samþykktar: 

1.1. 7. hönnunarfundur vegna leikskólabyggingar í Reykholti ásamt kynningarefni frá 

arkitekt. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.2. 8. hönnunarfundur vegna leikskólabyggingar í Reykholti. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.3. 84. fundur veitustjórnar Bláskógaveitu. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

1.4. Fundur vinnuhóps um Deiliskipulag Reykholts í Bláskógabyggð, dags. 9. mars 

2018. 

Fundargerð samþykkt samhljóða. 

 

2. Fundargerðir til kynningar: 

2.1. 26. fundur Skólaþjónustu-og velferðarnefndar Árnesþings. 

2.2. 264. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands. 

2.3. Fundur NOS haldinn 22. febrúar 2018. 

2.4. Fundur stjórnar Listasafns Árnesinga , dags. 27. febrúar 2018. 

2.5. 188. fundur fagráðs Tónlistarskóla Árnesinga. 

2.6. 530. fundur stjórnar SASS ásamt Orkunýtingarstefnu SASS 2017-2030. 

2.7. Fundur lögfræðingahóps um persónuvernd, dags 23. febrúar 2018. 

2.8. 857. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

3. Þingmál til umsagnar: 

3.1. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 28. febrúar 2018; frumvarp til 

sveitarstjórnarlaga (þingmál 190). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

Bláskógabyggðar vegna frumvarps til sveitarstjórnarlaga (fjöldi fulltrúa í 

sveitarstjórn). 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagt frumvarp að 

svo komnu máli. 

 

3.2. Tölvuskeyti SASS, dags. 4. mars 2018; frumvarp til breytinga á mannvirkjalögum. 

Lagt fram tölvuskeyti SASS þar sem kynnt er frumvarp til breytinga á 

mannvirkjalögum og bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga sama efnis. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gagnrýnir að umrætt frumvarp skuli ekki sent öllum 

sveitarfélögum til umsagnar þar sem innihald þess skiptir sveitarfélögin í landinu 

miklu máli og hefur umtalsverð fjárhagsleg áhrif. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í umsögn 

Sambands íslenskra sveitarfélaga.  Jafnframt undrast byggðráð Bláskógabyggðar 

þessa tilhneigingu íslenskra stjórnvalda að ganga mun lengra í að íþyngja og flækja 

eftirlitsmál með ærnum tilkostnaði, langt umfram það sem tíðkast í 
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nágrannalöndum.  Á sama tíma er sömu aðilar háværir um að einfalda verði 

regluverk, umsóknarferla og eftirlit.  Hér fara einfaldlega ekki saman hljóð og 

mynd og kallað er eftir skynsemi og raunhyggju hjá ráðamönnum þjóðarinnar. 

 

3.3. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 6. mars 2018; frumvarp til laga um 

heilbrigðisþjónustu (þingmál 178). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

Bláskógabyggðar vegna frumvarps til laga um heilbrigðisþjónustu. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagt frumvarp að 

svo komnu máli. 

 

3.4. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 6. mars 2018; tillaga til þingsályktunar 

um aðgengi að stafrænum smiðjum (þingmál 236). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

Bláskógabyggðar tillögu til þingsályktunar um aðgengi að stafrænum smiðjum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagt frumvarp að 

svo komnu máli. 

 

3.5. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags. 8. mars 2018; tillaga til þingsályktunar 

um skiptingu útsvarstekna milli sveitarfélaga (þingmál 200). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

Bláskógabyggðar tillögu til þingsályktunar um skiptingu útsvarstekna milli 

sveitarfélaga. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagt frumvarp að 

svo komnu máli. 

 

3.6. Tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis, dags 12. mars 2018; frumvarp til laga um 

Þjóðskrá Íslands (þingmál 339). 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

Bláskógabyggðar vegna frumvarps til laga um Þjóðskrá Íslands. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir engar athugasemdir við framlagt frumvarp að 

svo komnu máli. 

 

3.7. Tölvuskeyti Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 12. mars 2018; frumvarp til 

laga um persónuvernd. 

Lagt fram tölvuskeyti nefndarsviðs Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 

Bláskógabyggðar vegna frumvarps til laga um persónuvernd. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar tekur undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

dags. 19. mars 2018. 

 

4. Drög að ársreikningi Bláskógabyggðar 2017. 

Sveitarstjóri kynnti drög að ársreikningi Bláskógabyggðar fyrir rekstrarárið 2017 og 

helstu niðurstöður hans.  Umræða varð um framlögð drög að ársreikningi. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að ársreikningur verði lagður fram á 

næsta reglubundna fundi sveitarstjórnar Bláskógabyggðar, þann 5. apríl 2018, til fyrri 

umræðu.  Endurskoðendur munu mæta á fundinn og fylgja framlagningu ársreiknings 

eftir. 

 

5. Innsend bréf og erindi: 

5.1. Bréf Regínu Rósu Harðardóttur, dags. 7. mars 2018; uppsögn á starfi sem 

skólastjóri leikskólans Álfaborgar. 

Lagt fram bréf Regínu Rósu Harðardóttur þar sem hún segir starfi sínu sem 

skólastjóri leikskólans Álfaborgar lausu frá og með 1. apríl 2018.  Uppsagnarfrestur 

Regínu Rósu er þrír mánuðir. 
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Byggðaráð Bláskógabyggðar þakkar Regínu Rósu fyrir mikilvægt framlag sitt við 

rekstur og stjórn leikskólans Álfaborgar og óskar henni velfarnaðar við þau 

verkefni sem taka við hjá henni þegar störfum lýkur hjá leikskólanum Álfaborg. 

 

5.2. Tölvuskeyti Sagna, samtaka um barnamenningu, dags. 19. mars 2018; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Sagna, samtaka um barnamenningu, þar sem óskað er eftir 

fjárstyrk vegna Verðlaunahátíð barna.  Hátíðin mun fara fram í Eldborgarsal Hörpu 

þann 22. apríl 2018.  Erindinu hafnað. 

 

5.3. Tölvuskeyti Markaðsstofu Suðurlands, dags. 15. mars 2018; Áfangastaðaáætlun 

Suðurland – ferðamálastaðir. 

Lagt fram tölvuskeyti Markaðsstofu Suðurlands þar sem kynnt er að loka 

vinnufundur vestursvæðis verður haldinn 5. apríl 2018 í Fjölheimum, Selfossi.  

Einnig er óskað eftir upplýsingum um ferðamannastaði sem sveitarstjórn vill leggja 

áherslu á er varðar uppbyggingu, bætt aðgengi, viðhald eða öryggis.  Jafnframt er 

sveitarstjórn boðið að senda einn fulltrúa á fundinn til að taka þátt í vinnunni. 

Þar sem fundur er hjá sveitarstjórn Bláskógabyggðar þennan dag mun enginn 

fulltrúi sveitarstjórnar mæta á fundinn.  Byggðaráð felur Ásborgu Arnþórsdóttur, 

ferðamálafulltrúa Uppsveitanna, að fara með hugmyndir sem ræddar voru á 

vinnufundinn. 

 

5.4. Tölvuskeyti SASS, dags. 13. mars 2018; Tillögur að smávirkjunum minni en 10 

MW. 

Lagt fram tölvuskeyti SASS þar sem óskað er eftir tillögum að smávirkjunum 

minni en 10 MW, en Orkustofnun er að kalla eftir upplýsingum frá hagaðilum um 

mögulega virkjanakosti. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar vísar erindinu til sveitarstjórnar. 

 

5.5. Tölvuskeyti Sjálfsbjargar, dags. 13. mars 2018; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Sjálfsbjargar þar sem óskað er eftir styrk í formi kaupa á 

pennum.  Erindinu hafnað. 

 

5.6. Tölvuskeyti Landssambands sumarhúsaeigenda, dags. 13. mars 2018; 

Sumarhúsahandbókin 2018. 

Lagt fram tölvuskeyti Landssambands sumarhúsaeigenda þar sem óskað er eftir því 

að Bláskógabyggð verði áfram með skráningu í þjónustuskrá fyrir allt að þrjá 

efnisflokka.  Bláskógabyggð hefur verið með skráða þrjá flokka.  Kostnaður við 

þessa skráningu er kr. 15.000. 

Byggðaráð Bláskógabyggð samþykkir samhljóða að vera áfram með skráningu 

þriggja flokka í þjónustuskránni. 

 

5.7. Tölvuskeyti verkefnastjórnar Umhverfis-Suðurland, dags. 12. mars 2018; 

Umhverfis-Suðurland. 

Lagt fram tölvuskeyti verkefnastjórnar Umhverfis-Suðurland, þar sem kynnt er 

áhersluverkefni á vegum SASS í tengslum við umhverfismál.  Drög að dagskrá 

ársins 2018 er kynnt í skeytinu. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að vísa þessu erindi til 

umhverfisnefndar Bláskógabyggðar og sviðsstjóra Framkvæmda- og veitusviðs 

Bláskógabyggðar. 

 

5.8. Tölvuskeyti Neistans, dags. 12. mars 2018; styrkbeiðni. 

Lagt fram tölvuskeyti Neistans þar sem óskað er eftir styrk með kaupum á 

auglýsingu í blaðinu Neistinn.  Erindinu hafnað. 
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5.9. Erindi Jóns Magnúsar Jónssonar með fleirum, dags. 10. mars 2018; söngskemmtun 

í Aratungu 14. apríl 2018 – beiðni um styrk á móti húsaleigu. 

Lagt fram bréf Jóns Magnúsar Jónssonar þar sem óskað er eftir styrk á móti 

húsaleigu Aratungu vegna söngskemmtunar í Aratungu þann 14. apríl 2018. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að veita styrk á móti húsaleigu 

Aratungu vegna þessa viðburðar. 

 

5.10. Bréf Kristjáns L. Möller, f.h. ferðaþjónustuaðila á Kili; orkuskipti á Kili. 

Lagt fram bréf Kristjáns L. Möller f.h. ferðaþjónustuaðila á Kili, þar sem óskað er 

eftir afstöðu Bláskógabyggðar um að styrkja fjárhagslega verkefni sem lýtur að 

lagningu rafstrengs frá Bláfelli að fjallaskálum sveitarfélagsins í Árbúðum og 

Gíslaskála í Svartárbotnum. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar tekur vel í erindið og er sammála mikilvægi 

verkefnisins.  Byggðaráð hvetur aðila að halda áfram með undirbúning verkefnisins 

og óskar jafnframt eftir frekari upplýsingum um kostnaðaráætlun og hugmyndir um 

fjármögnun.  Nauðsynlegt er að fyrir liggi hugmyndir um aðkomu sveitarfélagsins 

að fjármögnuninni svo hægt verði að taka endanlega afstöðu til erindisins. 

 

5.11. Tölvuskeyti Ferða- og samgöngunefndar Landsambands hestamanna, dags. 3. mars 

2018; merkingar reiðleiða á Kili. 

Lagt fram tölvuskeyti Ferða- og samgöngunefndar Landssambands hestamanna þar 

sem kynntar eru hugmyndir að uppsetningu fræðsluskilta á skálastöðum, 11 

vegpresta með um 35 vegvísum.  LH er tilbúið að kosta skiltagerðina gegn því að 

Bláskógabyggð sæi um uppsetningu skilta og vegpresta. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir að taka þátt í verkefninu á þeim 

forsendum sem fram koma í erindinu. 

 

5.12. Tölvuskeyti Jóns Karls Snorrasonar, dags. 2. mars 2018; ósk um breytingu á 

skipulagi Koðrabúða. 

Lagt fram tölvuskeyti Jóns Karls Snorrasonar og Þóreyjar Jónsdóttur þar sem óskað 

er eftir breytingu á deiliskipulagi frístundahúsasvæðisins, Koðrabúðir, þar sem þau 

hafa rekið ferðaþjónustu síðan árið 2007.  Vegna breytinga á lögum og reglugerð 

um þá starfsemi, þá fá þau ekki starfsleyfi lengur. 

Fram kom á fundi byggðaráðs Bláskógabyggðar að verið sé að skoða málið hvort 

einhverjar leiðir og forsendur séu til staðar að breyta skipulagi á þann veg að 

starfsemin samræmist skipulagi og gildandi lögum og reglugerðum.  Tillaga að 

endurskoðuðu aðalskipulagi Bláskógabyggðar liggur inni hjá Skipulagsstofnun og 

er sú staða hamlandi við framgang á afgreiðslu þessa erindis. 

Byggðaráð felur oddvita og sveitarstjóra að vinna áfram að þessu máli og 

sambærilegum sem eru fyrirliggjandi, þannig að taka megi afstöðu til erindisins 

eins fljótt og auðið er eftir staðfestingu á endurskoðuðu aðalskipulagi 

Bláskógabyggðar. 

 

5.13. Bréf Sýslumannsins á Suðurlandi, dags. 3. október 2017; umsögn vegna umsóknar 

um rekstrarleyfi gististaðar í flokki II, Goðatún. 

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

sveitarstjórnar Bláskógabyggðar vegna umsóknar um rekstrarleyfi til reksturs 

gististaðar í flokki II að Goðatúni.  Umsækjandi er Goðatún ehf. kt. 500707-1430. 

Fyrir liggur jákvæð afgreiðsla byggingarfulltrúa Uppsveita bs. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemdir við að umrætt rekstarleyfi 

verði veitt. 

 

5.14. Tölvuskeyti Rakelar Þórarinsdóttur og Gests Einarssonar, dags. 21. mars 2018; 

umsókn um námsvist leikskólabarns í Brautarholti. 
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Lagt fram tölvuskeyti Rakelar og Gests þar sem óskað er eftir að samningur verði 

gerður við Skeiða- og Gnúpverjahrepp um námsvist barns í leikskólanum í 

Brautarholti. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir samhljóða að greiða með barninu skv. 

reglum um viðmiðunarkostnað sem gefinn er út af Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga, ef sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykka skólavistina 

fyrir sitt leyti. 

Sveitarstjóra falið að ganga frá samkomulagi við Skeiða- og Gnúpverjahrepp á 

fyrrgreindum forsendum. 

 

6. Erindi til kynningar: 
6.1. Tölvuskeyti Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 20. mars 2018; orlof 

húsmæðra 2018. 

6.2. Tölvuskeyti TGJ – Teiknistofu, dags. 11. mars 2018; Kynning á fyrirtæki og 

teljurum fyrir ferðamenn. 

6.3. Ársskýrsla Hestamannafélagsins Trausta 2017 ásamt ársreikningi 2017. 

6.4. Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 1. mars 2018; Drög að landsáætlun 

um uppbyggingu innviða. 

6.5. Skýrsla Ásborgar Arnþórsdóttur, ferðamálafulltrúa, „Gæði og gestrisni“, 

ferðaþjónusta Uppsveitum Árnessýslu 2017. 

6.6. Stöðumat verkefnisstjóra Heilsueflandi samfélags í Bláskógabyggð; hagnýtar 

upplýsingar um starfið. 

 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:40. 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Óttar Bragi Þráinsson    Valtýr Valtýsson 


