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199. fundur byggðaráðs Bláskógabyggðar, haldinn í 

Aratungu þann 26. september 2018  kl. 09:00. 
 

Mætt: Valgerður Sævarsdóttir, T-lista, formaður byggðaráðs, Helgi Kjartansson, T-lista,  og 

Eyrún Margrét Stefánsdóttir, varamaður Þ-lista.  Einnig var mætt Ásta Stefánsdóttir, 

sveitarstjóri, sem ritaði fundargerð.   

 
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Formaður lagði fram tillögu að 

dagskrárbreytingu, að inn komi einn nýr dagskrárliður 2.7. Tillagan samþykkt samhljóða. 

Gengið var til dagskrár.  

 

Dagskrá fundar:  
 

1. Fundargerðir til kynningar: 
1.1. 862. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, haldinn 31. ágúst 2018. 

1.2. 269. fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands, haldinn 13. september 2018. 

1.3. Oddvitanefnd uppsveita Árnessýslu, haldinn 13. september 2018. 

1.4. 28. fundur skólaþjónustu- og velferðarnefndar, haldinn 4. september 2018, ásamt 

ársskýrslu 2017 og reglum um meðferð barnaverndarmála. 

 Byggðaráð samþykkir að vísa ársskýrslu skólaþjónustu- og velferðarnefndar til 

kynningar í skólanefnd. Lagðar voru fram reglur um könnun og meðferð einstakra 

barnaverndarmála eða málaflokka hjá starfsmönnum Skólaþjónustu- og 

velferðarnefndar Árnesþings. Byggðaráð leggur til við sveitarstjórn að reglurnar 

verði samþykktar.  

1.5. Hönnunarfundur vegna leikskólans Álfaborgar, haldinn 4. september 2018.  

 

2. Afgreiðslumál: 

2.1. Erindi Umhverfisstofnunar varðandi tillögu að friðlýsingu svæðis í verndarflokki 

rammaáætlunar til kynningar, athugasemdafrestur er til 14. desember 2018. 

 Lögð var fram tillaga Umhverfisstofnunar, dags. 10. september 2018, að 

friðlýsingu svæðis í verndarflokki rammaáætlunar, til kynningar. Tillagan tekur til 

vatnasviðs Jökulfalls og Hvítár: 32 Gýgjarfossvirkjun og 33 Bláfellsvirkjun. 

Frestur er gefinn til 14. desember n.k. til að skila athugasemdum. Byggðaráð vísar 

tillögunni til kynningar fyrir umhverfisnefnd sem fer með hlutverk 

náttúruverndarnefndar skv. lögum um náttúruvernd.  

 

2.2. Styrkbeiðni Íþróttasambands lögreglumanna, dags. 11. september 2018. 

 Lögð var fram styrkbeiðni Íþróttasambands lögreglumanna vegna umferðarfræðslu 

fyrir yngstu grunnskólanemendurna. Byggðaráð samþykkir samhljóða að styrkja 

verkefnið um 10.000 kr.  

 

2.3. Styrkbeiðni foreldrasamtakanna Vímulaus æska.  

 Lögð var fram styrkbeiðni foreldrasamtakanna Vímulausrar æsku vegna fræðslu til 

foreldra um áhættu á neyslu lyfseðilsskyldra lyfja. Byggðaráð hafnar erindinu.  

 

2.4. Umsókn Andrésar Más Heiðarssonar, dags. 24. september 2018, um styrk í formi 

afsláttar af leigu á íþróttahústímum vegna þreknámskeiðs. 

 Lögð var fram beiðni Andrésar Más Heiðarssonar um styrk í formi afsláttar af leigu 

á íþróttahústímum vegna 14 tíma þreknámskeiðs.  

 Byggðaráð felur sveitarstjóra að gera samning við umsækjanda á grundvelli 

umræðna á fundinum. Um er að ræða verkefni sem fellur vel að áherslum 

sveitarfélagsins varðandi heilsueflingu.  
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2.5. Tillaga um breytt fyrirkomulag á snjómokstri, mokaðar verði heimreiðar að öllum 

bæjum þar sem skráð er lögheimili og föst búseta. 

Byggðaráð Bláskógabyggðar samþykkir að gera þá breytingu á fyrirkomulagi snjómoksturs 

að mokaðar verði heimreiðar að öllum bæjum þar sem íbúi/íbúar eru skráðir með lögheimili 

og hafa fasta búsetu. Í útboði á snjómokstri í Bláskógabyggð, sem Vegagerðin og 

Bláskógabyggð standa saman að, fyrir tengi- og héraðsvegi, verði boðinn út mokstur 

heimreiða skv. framangreindu. Sviðsstjóra framkvæmda- og veitusviðs og sveitarstjóra er 

falið að útbúa drög að verklagsreglum sem lagðar verða fyrir sveitarstjórn.  

 

2.6. Rekstrarnefnd Aratungu, á fundinn mættu fulltrúar eigenda. 

 Á fundinn mættu Agnes Geirdal, formaður Kvenfélags Biskupstungna, Svava 

Theódórsdóttir, gjaldkeri Ungmennafélags Biskupstungna og Bjarni D. Daníelsson, 

sviðsstjóri framkvæmda- og veitusviðs.  

 Rætt var um endurbætur sem gerðar hafa verið á húsinu og það sem framundan er.  

 

2.7. Beiðni Margrétar Harðardóttur, dags. 10. september 2018 um námsleyfi veturinn 

2019-2020. 

 Lagt fram bréf Margrétar Harðardóttur þar sem hún óskar eftir framlengingu á 

námsleyfi fyrir veturinn 2019-2020, en sveitarstjórn samþykkti námsleyfi fyrir 

veturinn 2018-2019  á fundi sínum hinn 1. mars 2018. Byggðaráð samþykkir 

erindið samhljóða.  

 

3. Erindi til kynningar: 
3.1. Ársreikningur Minningarsjóðs Biskupstungna 2017. 

3.2. Ársreikningur og ársskýrsla Fræðslunets Suðurlands 2017. 

3.3. Tilkynning frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands, dags. 21. ágúst 2018, um 

breytingar á lögum. 

3.4. Ábending Félagsráðgjafafélags Íslands, dags. 7. september 2018, um breytingar á 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

3.5. Erindi Íbúðalánasjóðs, dags. 11. september 2018, þar sem óskað er eftir umsóknum 

frá sveitarfélögum varðandi tilraunaverkefni um uppbyggingu í húsnæðismálum á 

landsbyggðinni.  

 

  

 

 

 

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

 

 

______________________________ _____________________________ 

Valgerður Sævarsdóttir   Helgi Kjartansson 

 

 

______________________________ _____________________________ 

Eyrún Margrét Stefánsdóttir   Ásta Stefánsdóttir 


