Fundur NOS
haldinn í Hveragerði þriðjudaginn 10. júlí 2018 kl. 15:00
Mætt: Aldís Hafsteinsdóttir, Björgvin Skafti Bjarnason, Árni Eiríksson, Helgi Kjartansson,
Halldóra Hjörleifsdóttir, Jón G. Valgeirsson , Ása Valdís Árnadóttir, Ingibjörg Harðardóttir
og Guðni Pétursson. Auk þess sat fundinn María Kristjánsdóttir forstöðumaður Skóla- og
velferðarþjónustu Árnesþings.

1.

Farið yfir samþykktir og erindisbréf í upphafi nýs kjörtímabils.
Farið var yfir samþykktir og erindisbréf og fundarmenn sammála um engra breytinga er
þörf.

2.

Kosning formanns NOS
Aldís Hafsteinsdóttir bauð sig fram til áframhaldandi formennsku í nefndinni, engar aðrar
tilefningar komu fram. Samþykkt samhljóða að Aldís yrðir formaður til næstu fjögurra
ára.

3.

Kosning ritara NOS
Lög var fram tillaga um að Halldóra Hjörleifsdóttir yrði ritari engar aðrar tilnefningar
komu fram. Samþykkt samhljóma að Halldóra yrði ritari til næstu fjögurra ára.

4.

Kosning nefndarmanna í Skólaþjónustu- og velferðarnefnd á grundvelli tilnefninga
sveitarfélaganna.
Lagaðar fram tilnefningar sveitarfélaganna um nefndarmenn í Skólaþjónustu- og
velferðarnefnd. Og eru þær eftirfarandi.
Flóahreppur: aðalmaður Sigurbára Rúnarsdóttir og til vara Sigríður Harðardóttir
Skeið-og Gnúp: aðalmaður Ásmundur Lárusson og til var Jóhanna Valgeirsdóttir
Hrun: aðalmaður Bjarney Vignisdóttir og til var Kolbrún Haraldsdóttir
Blás: aðalmaður Valgerður Sævarsdóttir og til vara Guðrún S. Magnúsdóttir
Gogg:aðalmaður Björn Kristinn Pálmason og til vara Smári Bergman Kolbeins
Hveragerði: aðalmaður Sigurður Einar Guðjónsson og til var Alda Pálsdóttir
Sv.f Ölfus: aðalmaður Elsa Jóna Stefánsdóttir og til var Harpa Þuríður Böðvarsdóttir.

5.

Kosning formanns Skólaþjónustu- og velferðarnefndar
Stjórn NOS samþykkir að Sigurbára Rúnarsdóttir verði formaður Skólaþjónustu-og
velferðarnefndar.

6.

Kosning varaformanns Skólaþjónustu-og velferðarnefndar
Stjórn NOS samþykkir að Sigurður Einar Guðjónsson verði varaformaður
Skólaþjónustu-og velferðarnefndar

7.

Ákvörðun um þóknun fyrir setu í Skólaþjónustu- og velferðarnefnd
Þóknun fyrir setu í Skólaþjónustu-og veferðarnefnd Árnesþings eru sú sama nefndarlaun
eru í nefndum hjá Hveragerðisbæ og tekur breytingum í samræmi við þau.

8.

Forstöðumaður SVÁ fer stuttlega yfir starfsemina.
María fór yfir starfsemina.
1 sálfræðingur er í fæðingarorlofi og er búið að manna hans stöðu að einhverju leiti á
meðan með sálfræðingi í verktöku. En eru biðlistar eftir sálfræðiþjónustu.
Farið yfir stöðu á vinnu við innleiðingu á nýjum persónuverndarlögum sú vinna gengur
vel.
Farið yfir það að breytingar eru að lögum um félagsþjónustu og lögum um fatlað fólk.

9.

Heimsókn í höfuðstöðvar SVÁ
Stjórnarmönnum var boðið að skoðað aðstoðu SVÁ.

10. Önnur mál
Engin önnur mál

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:15
Halldóra Hjörleifsdóttir, fundarritari

