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FRAMKVÆMDASTJÓRN SÓLHEIMA ses
Fundur framkvæmdastjórnar Sólheima ses þriðjudaginn 19 janúar 2016 kl. 16.30 í
Súðarvogi 7, Reykjavík.
Fundinn sátu;
Pétur Sveinbjarnarson, formaður
Magnús Ólafsson
Sigríður Jóna Jónsdóttir
Margrét Leifsdóttir
Ómar Einarsson

Guðmundur Ármann Pétursson, framkvstj. sem ritaði fundargerð.
1. Fundargerð síðasta fundar staðfest
2. Frá framkvæmdastjóra
▪ Brunaæfing
Brunavarnir Árnessýslu munu verða með fræðslu og æfingu fyrir
heimilisfólk í brunavörnum í þessari viku á Sólheimum.
▪ Leikfélag Sólheima
Ráðinn hefur verið leikstjóri og mun leikritið Galdrakarlinn í Oz verða
sýnt í ár. Ákveðið var að byrja snemma og er þegar byrjað námskeið í
leikrænni tjáningu sem er tvisar í viku. Að því búnu verður farið í
æfingar fyrir leikritið.
▪ Gjafir
Árni Þór Hlynsson færði nýlega íbúum Sólheima billiardborð af bestu
gerð. Hekla færði einnig Sólheimum ýmis eldhústæki sem nýtast
munu í mötuneyti og matvinnslu.
▪ Framlag félagsmálaráðuneytis vegna úttektar á aðgengismálum
Félagsmálaráðuneytið hefur úthluað Sólheimum styrk að upphæð kr.
500 þúsund til að vinna úttekt og koma með tillögur að úrbótum í
aðgengismálum í byggðahverfinu. Samið hefur verið við fyrirtækið
Access Iceland um að gera úttektina. Sólheimar munu leggja til 500
þúsund.
▪ Stefnumótun fundur með heimilisfólki
Þann 27 janúar n.k. verður stefnumótunarfundur með heimilisfólki þar
sem kynntar verða þær tillögur um framtíð Sólheima sem kynntar hafa
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verið fulltrúaráð og starfsfólki. Þar mun heimilisfólki gefast kostur á
að koma með tillögur og að hafa áhrif á þróun sinnar heimabyggðar.
▪ Starfsmannahald
Farið yfir breytingar í starfsmannahaldi og stöðuna almennt.
Þröng staða er í húsnæðismálum og er viðvarandi skortur á
íbúðarhúsnæði.
▪ Ástand húsnæðis
Úttekt var gerð á Sesseljuhúsi, Ingustofu, Bláskógum,
Brautarholti og Hraunprýði. Nauðsynlegt að fara í ákveðnar
endurbætur á umræddu húsnæði.
▪ Kjarasamningur við Báruna
Sólheimar eru með sérkjarasamning við verkalýðsfélagið Báruna og
er verið að ganga frá samning við félagið á grundvelli þeirra
samninga sem gerðir hafa verið á almennum vinnumarkaði.
3. Staða samningamála
SIS mat í endurskoðun og fundur á ný í næstu viku.
Ferðaþjónusta, Grímsnes- og Grafningshreppur hefur ákveðið að taka
yfir ferðaþjónustu fatlaðra íbúa á Sólheimum.
4. Uppgjör á verðbreytingu fasteignaframlags
Verðlagsuppfærsla hefur loks verið greidd á framlagið.
5. Rekstaráætlun 2016
Lögð fram til kynningar.
6. Möguleg aðild að samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu
Stjórnarformaður lagði til að Sólheimar gengju í samtökin, samþykkt.
7. Verkefni framkvæmadastjórnar sem býða afgreiðslu
Stjórnarformaður fór yfir helstu verkefni sem býða afgreiðslu.
8.

Önnur mál
Sigríður Jóna lagði til að Sólheimar myndu fara í skógræktarverkefni í
samstarfi við álverin á Íslandi. Ákveðið að málið verði skoðað.

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið kl. 18.00.
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