Fundargerð 11. fundar
Föstudaginn 25. september 2020 var haldinn 11. fundur verkefnishóps um Sveitarfélagið Suðurland.
Fundurinn var haldinn í fjarfundi í gegnum Zoom.
Fundinn sátu:














Anton Kári Halldórsson, formaður
Ágúst Sigurðsson
Ásta Berghildur Ólafsdóttir
Björk Grétarsdóttir
Christiane L. Bahner
Egill Sigurðsson. Vék af fundi kl.11

Einar Freyr Elínarson
Eva Björk Harðardóttir
Lilja Einarsdóttir
Margrét Harpa Guðsteinsdóttir
Sandra Brá Jóhannsdóttir
Þorbjörg Gísladóttir. Kom til fundar kl. 10:45

Arndís Harðardóttir, Páll Tómasson og Valtýr Valtýsson boðuðu forföll.
Auk kjörinn fulltrúa sátu fundinn Róbert Ragnarsson og Jón Hrói Finnsson, verkefnisstjórar.
Jón Hrói ritaði fundargerð.
Formaður setti fund kl. 10:05

Dagskrá:
1. Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð 10. fundar var borin upp og samþykkt án athugasemda.
2. Verkefnisáætlun Sveitarfélagsins Suðurland
Rætt um verkefnisáætlun. Ákveðið að halda tímaáætlun en laga form íbúasamráðs að
aðstæðum. Verkefnishópurinn telur ekki ráðlegt að boða til stórra íbúafunda. Stefnt er að því að
halda rafræna íbúafundi í hverju sveitarfélagi og svo einn stóran. Fundir yrðu sendir út á
Facebook og Youtube.
Skoða þarf möguleika á að bjóða þeim sem ekki eru tæknivæddir upp á aðstoð, eða að koma á
staði þar sem rafrænn íbúafundur er sýndur á skjá. Meðal hugmynda að starfsfólk í félagsstarfi
eldri borgara leiðbeini.
3. Starfshópar
Róbert fór yfir minnisblöð starfshópa og leiddi umræður.
Farið yfir minnisblöð starfshópa. Rætt um það hvernig fara eigi með öryggismál og brunavarnir.
Hægt er að byggja á þeim brunavarnaáætlunum sem til eru. Málið verður tekið fyrir á næsta
fundi verkefnishópsins og slökkvistjórar boðaðir.

Margrét lagði til að upplýsingar um gjaldtöku í skólastofnunum og þann mun sem er á gjaldtöku
og þjónustu, s.s. í skóla og frístundaakstri á milli sveitarfélaga verði tekin saman með skýrum
hætti.
Einar nefndi að skoða mætti að gefa heimastjórnum heimild til að óska eftir ráðgefandi
íbúakosningu til að tryggja aðkomu íbúa að ákvörðunum með mikið vægi fyrir nærsamfélagið.
Rætt um dreifingu starfa og leiðir til að tryggja þjónustu. Hafa þarf í huga að frelsi til að velja
starfsstöð getur leitt til samþjöppunar á einum stað. Mikilvægast er að tryggja þjónustu á
hverjum stað. Einnig mikilvægt að starfsstöðvar verði vinnustaðir þar sem starfsmenn njóta
samneytis við aðra starfsmenn.
4. Næstu fundir verkefnishóps
Ákveðið að næstu fundir nefndarinnar verði fjarfundur þann 2. október nk. kl. 8:30-10:00 og 9.
október kl. 8:30-10:00.

Formaður sleit fundi kl. 11:35.

