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Fundargerð 276. fundar 

sveitarstjórnar Flóahrepps 
 

Fundarstaður:  Þingborg 

Fundardagur:  föstudagur 24. febrúar 2023 

Fundartími:  9:00-10:00 

Fundarmenn:   Árni Eiríksson oddviti, í fjarfundarbúnaði 

Hulda Kristjánsdóttir, sveitarstjóri 
Walter Fannar Kristjánsson 

Harpa Magnúsdóttir 

Elín Höskuldsdóttir 

 
Árni Eiríksson oddviti setti fund, bauð fundargesti velkomna og leitaði athugasemda við fundarboð. 

Engar athugasemdir gerðar. Oddviti fól varaoddvita svo fundarstjórn þar sem hann fundaði í 

fjarfundarbúnaði. Óskað eftir því að bæta við fundardagskrá fyrri umræðu að félagasamningi Skóla- 
og velferðarþjónustu Árnesþings. Samþykkt að bæta því við undir lið 1 d). Anna Dóra Jónsdóttir ritaði 

fundargerð.  

 

1. Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings bs. 

a) Boð á aukafund Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. 

Lagt fram til kynningar boð á aukafund Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. 

sem fram fer þann 1. mars n.k. kl. 13:00. Fulltrúi frá sveitarfélaginu verður skipaður 
undir lið 1 b). 

b) Skipun í stjórn Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. 

Eftirfarandi aðilar eru skipaðir til loka kjörtímabilsins 2022-2026 í stjórn Skóla- og 
velferðarþjónustu Árnesþings bs.  

Aðalmaður: Hulda Kristjánsdóttir 

Varamaður: Árni Eiríksson 

 Samþykkt með 5 atkvæðum. 
c) Skipun í fagnefnd Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. 

Eftirfarandi aðilar eru skipaðir til loka kjörtímabilsins 2022-2026 í fagnefnd Skóla- og 

velferðarþjónustu Árnesþings bs.  
Aðalmaður: Sigurbára Rúnarsdóttir 

Varamaður: Helena Hólm 

Samþykkt með 5 atkvæðum. 
d) Félagssamningur Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. – fyrri umræða 

Fyrir liggur félagssamningur Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. til fyrri 

umræðu í sveitarstjórn.  

Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi félagssamning til síðar umræðu. 
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

2. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 179, dags. 15.02.2023 

Afgreiðslur lagðar fram til kynningar. 
3. Umsagnarbeiðni – Rekstrarleyfi; Umsókn um leyfi til reksturs gististaðar í flokk II – G 

Íbúðir.  

Fyrir liggur tölvupóstur frá 17.01.2023 frá fulltrúa sýslumanns á Suðurlandi þar sem óskað er 
eftir umsögn um rekstrarleyfi í flokki II (G) íbúðir frá Þorvaldi Steinþórssyni fyrir hönd ÞS 

ehf., kt. 690409-2160 á jörðinni Önundarholt, fasteignanúmer 220-0164. Erindi var frestað á 

síðasta fundi sveitarstjórnar á meðan umsagnir frá öðrum umsagnaraðilum lágu ekki fyrir. 

Sveitarstjórn Flóahrepps gerir ekki athugasemdir við að veitt verði leyfi í rekstrarflokki II (G) 
íbúðir. Sveitarstjórn telur að rekstur falli undir að vera minniháttar atvinnurekstur þar sem er 

föst búseta. Ekki er hægt að sjá að ónæði verði fyrir aðra íbúa í nágrenni gististaðar. 

Sveitarstjórn hvetur landeiganda til þess að fara í deiliskipulagsvinnu til að skilgreina frekari 
uppbyggingu, framtíðarnotkun húsa og skipulag.  

Samþykkt með 5 atkvæðum.  
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4. Húsnæðismál Héraðsskjalasafns Árnesinga 

Fyrir liggja frekari upplýsingar frá Eflu varðandi húsnæðismál Héraðsskjalasafns Árnesinga 

sem sveitarstjórn fjallaði um á fundi nr. 275, dags. 07.02.2023.  

Í minnisblaði Eflu kemur fram að ekki er gert ráð fyrir sérstökum kostnaði vegna 
brunahönnunar hússins. Jafnframt er því svarað að húsnæðið og lóð þess uppfylli að mestu 

leyti kröfur sem gerðar eru til húsnæðis sem hannað er á forsendum algildrar hönnunar. Ekki 

er gert ráð fyrir aðgengi hreyfihamlaðra að geymslurými í húsinu. 

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkir að Héraðsnefnd Árnesinga festi kaup á Hellismýri 8, 
Selfossi, og að ráðist verði í framkvæmdir á húsinu til að koma því í starfshæft ástand fyrir 

starfsemi Héraðsskjalasafns Árnesinga. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að gangast í ábyrgð 

fyrir þeim skuldbindingum sem þessu fylgja samkvæmt fyrirliggjandi skiptingu framlaga 
aðildarsveitarfélaga í Héraðsnefnd Árnesinga eða 3,68%. Gengið er útrá því að 

heildarskuldbindingar verði að hámarki 216.220.000 kr. Sveitarstjórn leggur áherslu á að 

lögum og reglugerðum um jafnt aðgengi fyrir alla verði framfylgt varðandi aðgengi að 
lestrarsal og móttöku skjalasafnsins. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum.  

5. Fundargerðir: 

a) Sveitarstjórnar Flóahrepps nr. 275, dags. 07.02.2023 
b) Vinnuhóps um húsnæði og skólalóð Flóaskóla nr. 1, dags. 16.02.2023 

Varðandi lið 4 í fundargerð þá samþykkir sveitarstjórn að ganga til samninga við Eflu 

vegna áframhaldandi vinnu. Sveitarstjóra falið að framlengja samning við Eflu.  
Sveitarstjórn gerir athugasemd við síðustu setningu í lið 4, þar sem það er í höndum 

sveitarstjórnar að veita umboð til samninga. 

 Samþykkt með 5 atkvæðum.  

c) Stjórnar byggðasamlagsins Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings dags. 14.02.2023 og 
dags. 16.02.2023. 

Varðandi lið 1 í fundargerð frá 16.02.2023 þá staðfestir sveitarstjórn Flóahrepps 

samkomulag vegna útgöngu Hveragerðisbæjar og Sveitarfélagsins Ölfuss. 
 Samþykkt með 5 atkvæðum. 

6. Efni til kynningar 

a) Næsti fundur sveitarstjórnar verður 7. mars 2023 kl. 9:00 í Þingborg. 
7. Trúnaðarmál 

Fært í trúnaðarmálabók. 

  

 

 
Árni Eiríksson  (sign)   Hulda Kristjánsdóttir  (sign) 
Walter Fannar Kristjánsson (sign)   Harpa Magnúsdóttir (sign) 
Elín Höskuldsdóttir  (sign)    


