
 

 

11.fundur framkvæmdastjórnar Héraðsnefndar Árnesinga, kjörtímabilið 

2018-2022,  haldinn í Ráðhúsi Árborgar, 30.september 2019,  kl.08:15. 

Mætt: Eyþór H. Ólafsson formaður, Helgi S Haraldsson, Kjartan Björnsson, 

Árni Eiríksson og Rakel Sveinsdóttir. Einnig sat fundinn Ingibjörg 

Garðarsdóttir. 

1. Fjárhagsáætlanir stofnana nefndarinnar. 

Brunavarnir Árnessýslu.  

 Pétur slökkviliðsstjóri kom á fundinn og fór yfir áætlunina með nefndarmönnum. 

Hún lögð fram með miklum hækkunum á milli ára. M.a vegna raunverulegra fjölda 

útkalla á milli ára 2018-2019 og lækkun áætlunar fyrir árið 2018.  Ákveðið að lækka 

áætlunina og Pétri falið að gera það í ljósi umræðna á fundinum. 

 

Almannavarnir Árnessýslu. 

  Hækkun á milli ára vegna hluta af launakostnaði starfsmanns lögreglustjórans á 

Suðurlandi er snýr að Almannavörnum. Ákveðið að afla frekari upplýsinga um 

þennan lið og hvort hann þurfi ekki samþykki sveitarfélaganna formlega áður en 

lagt er til þessi hækkun. Eyþóri falið að ræða við formann nefndarinnar og leggja 

fram upplýsingar á næsta fundi. 

 

Tónlistarskóli Árnessýslu.  Rakel fór yfir áætlunina og hækkun á milli ára skýrist af 

hækkun nemendagilda. 

 

Listasafn Árnesinga.  Helgi fór yfir áætlunina og þá hækkun á milli ára sem lagt er til 

og er fyrst og fremst tilkomin vegna uppgjörs við fráfarandi safnstjóra og 

tímabundna vinnu hans með nýjum safnstjóra árið 2020.  Einnig fór fram starfsmat 

á árinu 2019.  Helga falið að afla frekari upplýsinga fyrir næsta fund. 

 

Byggðasafn Árnesinga.  Árni fór yfir áætlunina og þær hækkanir sem þar eru lagðar 

til á milli ára.  Hækkunin felst fyrst og fremst í afborgun af láni vegna Búðarstígs 22. 

Einnig er mikil hækkun á tekjum vegna sjóminjasafns frá Svf. Árborg.  Erindi um það 



hefur ekki borist sveitarfélaginu og fengið þar umræðu.  Þarf að liggja fyrir áður en 

hægt er að festa það í áætlun. 

 

Héraðsskjalasafn Árnesinga.  Kjartan fór yfir áætlunina sem er lögð fram með 

óverulegum hækkunum á milli ára. 

 

 

Öðrum málum á dagskrá frestað og boðað til fundar mánudaginn 7.október nk. til 

að klára útsenda dagskrá.  

 

 

 

Fundi slitið kl. 11:10. 

Helgi Sigurður Haraldsson ritaði fundargerð. 

 

 


