Fundur NOS
haldinn í Grímsborgum þriðjudaginn 6.apríl 2022 kl. 14:00
Mætt: Aldís Hafsteinsdóttir, Ása Valdís Árnadóttir, Björn Kristinn Pálmarsson, Halldóra
Hjörleifsdóttir, Jón G. Valgeirsson, Ásta Stefánsdóttir, Helgi Kjartansson, Árni Eiríksson,
Eydís Indriðadóttir, Sylvía Karen Heimisdóttir, Björgvin Skafti Bjarnason , Elliði Vignisson
og Melkorka Jónsdóttir, forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. Auk þess
mættu á fundinn fulltrúar frá Skólaþjónustu- og velferðarnefnd ,Valgerður Sævarsdóttir ,
Sigurbára Rúnarsdóttir, Smári B.Kolbeinsson og Sigurður Einar Guðjónsson.
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Ársreikningur 2021 lagður fram
Starfsmannamál, starfshlutfall og launamál.
Málefni flóttamanna.
Innleiðing farsældarlaganna.
Kynninga á stöðu verkefna SVÁ.
Framtíð byggðasamlagsins -úttektarskýrsla.
Önnur mál.

1.

Ársreikningur 2021 lagður fram.
Farið yfir ársreikning fyrir árið 2021 og honum vísað til aðalfundar.

2.

Starfsmannamál, starfshlutfall og launamál.
Farið yfir erindi frá forstöðumanni varðandi launakjör. Formanni falið að ræða við
forstöðumann um þá umræðu sem var á fundinum.
Drögum að starfslýsingu frestað til næsta fundar.
Drög að nýrri starfslýsingu fyrir verkefna/deildarstjóra í barnavernd. Á síðasta fundi var
farið yfir drögin og breytingar á launakjörum tengdum því. Starfslýsing og breytingar á
launakjörum tengdum því samþykktar.
Ósk um aukið starfshlutfall kennsluráðgjafa skólaþjónustu í 100%.
Stjórn samþykkti aukninguna.

3.

Málefni flóttamanna.
Farið yfir stöðu mála. Melkorka er búin að koma á tenginu við fjölmenningarsetur.
Nokkrar fjölskyldur óska eftir að koma á svæðið. Móttaka flóttamanna í Ölfusborgir er í
vinnslu.

4.

Innleiðing farsældarlaganna.
Forstöðumaður fór yfir stöðu mála. Sett voru upp 3 teymi. Unnið er að kortlagningu á
núverandi stöðu og hvað liggur fyrir að gera. Vinnan gengur vel. Miðað er við að
innleiðingin taki 3 til 5 ár.
Forstöðumaður lagði fram tillögu að því að ráðinn verði starfsmaður til að verkefnastýra
innleiðingu á lögunum. Samþykkt að ráða verkefnastjóra í eitt ár og nýta það fjármagn
sem fylgir frá ríkinu til innleiðingarinannar í það verkefni. Það framlag sem hefur verið
lagt til frá ríkinu til innleiðingar laganna til aðildarsveitarfélaganna er um 26 milljónir.

5.

Kynninga á stöðu verkefna SVÁ.
Forstöðumaður fór yfir stöðu verkefna hjá SVÁ og fór yfir hugleiðingar frá starfsfólki.

6.

Framtíð byggðasamlagsins -úttektarskýrsla.
Farið yfir helstu niðurstöður skýrslunnar og tekin umræða með tilliti til bréfs frá
starfsmönnum
og
umræðu
heima
úr
héraði.
Í ljósi þess að stutt er til kosninga var samþykkt að bíða með ákvörðunartöku
varðandi byggðasamlagið þangað á aðalfundi í haust.

7.

Önnur mál.
Engin önnur mál. Fundur endar á kvöldverð.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00
Halldóra Hjörleifsdóttir, fundarritari

