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FUNDARBOÐ 
 

480. fundur Sveitarstjórnar Skaftárhrepps verður haldinn í fundaraðstöðu 
Kirkjubæjarstofu þekkingarseturs Klausturvegi 4, 2. hæð 

 miðvikudaginn 7. september 2022,  kl. 15:00. 
 

Dagskrá: 
 

Fundargerðir til samþykktar 

 

1.   39. fundur umhverfis- og náttúruverndarnefndar Skaftárhrepps, frá 18. ágúst 2022. 

- 2208005 

    

2.   Skipulagsnefnd - 177 - 2208002F  

 2.1   1904001 - Heildarendurskoðun Aðalskipulags Skaftárhrepps 2019-2031 

 2.2   2010007 - Deiliskipulagsvinna svæðis milli Klausturvegar og Skaftár 

 2.3   2208001 - Breiðabólstaður - stækkun 2ja lóða 

 2.4   2208030 - Framkvæmdaleyfi fyrir endurheimt votlendis í Skálmarbæ 

 2.5   2208028 - Heildarendurskoðun aðalskipulags Rangárþings Eystra 2020-2032 

 2.6   2208029 - Vinnslutillaga á Aðalskipulagi Mýrdalshrepps 2021-2033 

 2.7   2208017 - Kortasjá sveitarfélagsins 

 2.8   2208031 - Kirkjubæjarklaustur - Fráveitukönnun 

 2.9   2209009 - Drónamyndatökur í Eldhrauni sunnan þjóðvegar 

    

Málefni til umfjöllunar/afgreiðslu 

 

3.   Reglur um birtingu fylgiskjala - 2208022 

 

Drög af reglum um birtingu fylgigagna með fundargerðum sveitarstjórnar. Almenn 

fylgigögn með málum til afgreiðslu á sveitarstjórnarfundum skal birta á heimsíðu 

Skaftárhrepps. Skulu þau að öllu jöfnu staðsett undir viðkomandi dagskrárlið. Fylgigögn 

eru sett inn á sama tíma og fundargerð sveitarstjórnar og skal það gerast eins fljótt og auðið 

er eftir að sveitarstjórnarfundi lýkur. 

    

4.   Skipurit 2022 - 2208024 

 Lagt fram nýtt skipurit fyrir Skaftárhrepp 

    

5.   Stofnun umdæmisráðs vegna barnaverndar - 2208012 

 
Bréf frá Múlaþingi, dagsett 26. ágúst 2022, ásamt drögum að samningi, vegna stofnunar 

umdæmisráðs á landsvísu vegna barnaverndarmála 
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6.   Bréf frá Molok, vegna snjalllausna, dags. 23.ágúst 2022 - 2208011 

 
Molok-sorplausnir óska eftir fundi með fulltrúum sveitarfélagsins vegna fyrirhugaðra 

kaupa á djúpgámum. 

    

7.   Tilboð frá Loftmyndum í kortasjá sveitarfélagsins - 2208017 

 Tilboð í kortasjá sveitarfélagsins og í Seyru (skráning rotþróa) 

    

8.   Sigurhæðum - þjónustu við þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi, tölvupóstur, 

dagsettur, 3. ágúst 2022. - 2208019 

 Boð í heimsókn og kynningu á starfsemi Sigurhæða. 

    

9.   Mýrdalshreppur, tölvupóstur, dagsettur, 22. ágúst 2022, vegna slita á héraðsnefnd. - 

2208023 

 
Þar sem ekki hefur enn tekist að slíta héraðsnefnd Vestur-Skaftafellssýslu þarf 

Skaftárhreppur að skipa tvo fulltrúa í slitastjórn. 

    

10.   Tölvupóstur frá Hulu bs., dagsettur 1. september 2022, ásamt drögum að 

ársreikningi 2021. - 2209001 

 Ósk um tilnefningu á einum fulltrúa í stjórn Hulu bs. 

    

11.   Samningur á milli Vegagerðarinnar og Slökkviliðs Skaftárhrepps um hreinsun 

vettvangs á og við vegi í kjölfar umferðaróhappa - 2208021 

 
Samningur á milli Vegagerðarinnar og Slökkviliðs Skaftárhrepps um hreinsun vettvangs á 

og við vegi í kjölfar umferðaróhappa eða annarra atvika sem krefjast upphreinsunar. 

    

12.   Samningur á milli Reykjavíkurborgar, velferðarsviðs og Skaftárhrepps um greiðslu 

gistináttagjalds í neyðarathvörfum Reykjavíkurborgar fyrir utangarðsfólk. - 

2208025 

 
Samningur á milli velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og Skaftárhrepp um greiðslu 

gistináttagjalds í neyðarathvörfum Reykjavíkurborgar fyrir utangarðsfólk. 

    

13.   Námsvist utan lögheimilissveitarfélags - 2203010 

 Erindi fært í trúnaðarbók sveitarfélagsins. 

    

14.   Breytingar á samþykktum Félags- og skólaþjónustu, teknar til umfjöllunar öðru 

sinni. - 2207020 

 Breytingar á samþykktum Félags- og skólaþjónustu, teknar til umfjöllunar öðru sinni 

    

15.   Bókun sveitarstjórnar málefni fatlaðra - 2208027 

 Bókun sveitarstjórnar vegna sívaxandi halla á rekstri málaflokks fatlaðs fólks 
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16.   Opnunartími Skrifstofu - 2209003 

 Breyting á opnunartíma skrifstofu 

    

17.   Bréf með kjörbréfum - 2208014 

 Ársþing Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga 27. og 28. október 2022. 

    

18.   Tölvupóstur frá Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti, skrifstofa landgæða, 

dagsettur, 23. ágúst 2022.Starfshópur - 2208013 

 
Fyrirspurn frá starfshópi til að skoða og gera tillögur til umhverfis-, orku- og 

loftslagsráðuneytisins um nýtingu vindorku. 

    

19.   Skipun fulltrúa, tímabundið í fræðslunefnd - 2209012 

    

20.   Laun skólaliða - 2209014 

    

Fundargerðir til kynningar 

 

21.   Fundur í fjallskilanefnd, Austursíðu afréttar, frá 3. ágúst 2022, ásamt fjallskilaseðli 

2022. - 2208007 

    

22.   Fundur í fjallskilanefnd, Landbrots- og Miðafréttar, frá 23. ágúst 2022, ásamt 

fjallskilaseðli 2022. - 2208006 

    

23.   Fundur í fjallskilanefnd Skaftártunguafréttar, frá 11. ágúst 2022, ásamt 

fjallskilaseðli 2022. - 2208026 

    

24.   Fundur í fjallskilanefnd Álftaversafréttar, frá 15. ágúst 2022, ásamt fjallskilaseðli 

2022 - 2209002 

    

25.   585. fundur Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (SASS), frá 15. ágúst 2022. - 

2208008 

    

26.   Fundargerð 19. samráðsfundar sambandsins með fræðslustjórum og sveitarstjórum 

þar sem ekki eru skólaskrifstofurfræðslustjórar 16. ágúst 2022 - 2208009 

    

27.   2. fundur félagsmálanefndar Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu, kjörtímabilið 

2022-2026 - 2208020 
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28.   80. fundur íþrótta- og tómstundanefndar, Skaftárhrepps, frá 12. júní 2022. - 

2207017 

    

29.   220. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands, frá 26. ágúst 2022. - 2208032 

    

30.   Fundargerð 137 fundar rekstrarnefndar Klausturhóla - 2209010 

 
Fundargerð 137. fundar rekstrarnefndar Hjúkrunar- og dvalarheimilisins Klausturhóla, frá 

31. ágúst 2022. 

    

Mál til kynningar 

 

31.   Mönnun heilbrigðisstarfsfólks á landsbyggðinni. - 2208015 

 
Bókun, sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps vegna mönnunar 

heilbrigðisstarfsfólks á heilsugæslustöðvum á landsbyggðinni. 

    

32.   Forsendur fjárhagsáætlana 2023-2026 - 2208016 

 Forsendur fjárhagsáætlana 2023-2026 

    

33.   Bréf milliþinganefndir 2022 - 2208018 

 Milliþinganefndir fyrir komandi ársþing Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. 

    

34.   Tölvupóstur frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, dagsettur, 12. júlí 2022. - 2207026 

 
Rammasamningur ríkis og sveitarfélaga um aukið framboð íbúða 2023-2032 og 

sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum. 

    

Skýrsla sveitarstjóra 

 

35.   Skýrsla sveitarstjóra 480. fundi - 2209013 

    

Kirkjubæjarklaustri 
4. september 2022 

 
Einar Kristján Jónsson, 
sveitarstjóri. 

 


