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Fundargerð. 

33. fundar Bergrisans (þjónustusvæðis vegna málefna fatlaðs fólks á 
Suðurlandi.   

Fundarstaður: Ráðhús Árborgar 

Fundartími: Þriðjudaginn 8. maí kl. 9.15. 

Mættir: Stjórnarmennirnir Ásta Stefánsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir og Ásgeir 
Magnússon, enn auk þeirra sátu María Kristjánsdóttir og  Ingibjörg 
Garðarsdóttir fundinn. 

Ritari fundarins: Ásgeir Magnússon ritaði fundargerðina í tölvu. 

 
Málefni til umfjöllunar. 

1. Beiðni Akraneskaupstaðar um skiptingu framlaga 
Stjórn Bergrisans synjar erindinu, enda er það verklag sem þar er kynnt ekki í samræmi við 
það sem tíðkast hefur í samstarfi sveitarfélaga. 
 

2. Beiðni umleiðréttingu á greiðslum vegna VG 
Stjórn Bergrisans hafnar afturvirkum greiðslum en samþykkir að leiðrétta framlagið frá því að 
hækkun á SIS mati tók gildi. 
 

3. Niðurstaða úthlutunarnefndar stofnframlaga vegna byggingar á 7 íbúða þjónustukjarna 
Stjórn Íbúalánasjóðs hefur samþykkt 18 % stofnframlag og 4% viðbótarframlag til byggingar á 
7 íbúða þjónustukjarna á Selfossi.  Stjórn Bergrisans leggur til við aukaaðalfund að ráðist verði 
í byggingu þessa 7 íbúða þjónustukjarna. 
 

4. Skipun bygginganefndar vegna bygginga á 7 íbúða þjónustukjarna 
Stjórnin samþykkti að leggja tillögu að byggingarnefnd fyrir aukaaðalfund.  
 

5. Fundargerð 111. fundar þjónusturáðs 
2.  Ósk um fjölgun stöðugilda á Selvogsbraut 1 í Þorlákshöfn.   Stjórn Bergrisans samþykkir 
að bæta við umbeðnu stöðugildi. 
 
3.  Úrræði fyrir börn með fjölþættan vanda.  Þjónusturáðið leggur til að keypt verði húsnæði 
á Selfossi.  Stjórn Bergrisans samþykkir að leggja til við aukaaðalfund að keypt verði núsnæði 
undir nýtt úrræði fyrir tvo  einstaklinga.  Samþykkt að leggja inn hjá fasteingasölum lýsingu á 
hentugu húsnæði fyrir slíka starfsemi.  Fjárfestingarkostnaður er áætlaður 45 – 50 milljónir 
og áætlaður rekstrarkostnaður ári 60 milljónir. 
 

6. Breiðabólstaður, fundur með rekstraaðilum Breiðabólstaðar 25. apríl s.l. staða mála 
Upplýst var um að fundað hefur verið með rekstraraðilum Breiðabólstaðar um stöðuna á því 
heimili, en eitt laust pláss er á heimilinu og er það til skoðunar. 
 

7. Sólheimar, tilkynning frá velferðarráðuneytinu um skipun sameiginlegs sáttasemjara til að 
leiða samningaviðræður við Sólheima. 
Stjórn Bergrisans fagnar því að Hermann Sæmundsson hafi tekið að sér þetta verkefni. 
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Enn eru laus pláss á Sólheimum og gengið hefur erfiðlega að fá stjórnendur þar til að taka inn 
íbúa.  Stjórn Bergrisans telur óhjákvæmilegt að hefja lækkun á framlögum til Sólheima, verði 
ekki strax samþykkt að taka inn á heimilið íbúa af svæðinu í laus pláss. 
 

8. Sambýlið í Kerlingardal, ársreikningur og staða mála, framlenging á samningi 
Fram var lagt bréf frá Láru V. Júlíusdóttur lögmanni vegna stöðu mála í Kerlingardal.  Einnig 
var lagður fram ársreikningur sambýlisins í Kerlingardal sem sýnir tap á rekstrinum upp á 
tæpar 2 milljónir á árinu 2017. 
Stjórn Bergrisans harmar það hvað dregist hefur að ganga frá málum varðandi lokun 
staðarins og samþykkir að framlengja samning við Sambýlið í Kerlingardal til þriggja mánaða. 
 

9. Skaftholt, staða mála 
Lagður fram tölvupóstur vegna kröfu um greiðslur vegna næturvakta á heimilinu.  Stjórn 
Bergrisans getur ekki orðið við framkominni kröfu. 
 

10. Ársreikningur Bergrisans bs. 2017 - staða á vinnslu ársreiknings 
Endurskoðendur eru ekki tilbúnir með ársreikning Bergrisans.  Samþykkt að boða til 
aukaaðalfundar mánudaginn 18. júní. kl 14.00 á Selfossi.  Sveitarstjórnir eru minntar á að 
kjósa þarf fulltrúa til setu á aðalfundi byggðarsamlagsins á fyrsta fundi nýrrar sveitarstjórnar.  
Um kjör á aðalfund Bergrisans gilda sömu reglur og um kjör á aðalfundi SASS. 
Á aukaaðalfundinum verður tekin fyrir ársreikningur Bergrisans bs. fyrir árið 2017 og einnig 
þau erindi sem vísað er til fundarins á þessum fundi.  
 

11. Ársskýrsla Bergrisans bs. staða á vinnslu ársskýrslu. 
Ársskýrsla verður kynnt á aukaaðalfundinum. 
 

12. Fundargerð 112 fundar þjónusturáðs 
Lagt fram til kynningar. 
  

13. Önnur mál 
 

 
_________________________    __________________________    ___________________________ 
Ásta Stefánsdóttir     Aldís Hafsteinsdóttir        Ásgeir Magnússon 
 
 


