
Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks: 
 
10. fundur Verkefnahóps BSVest haldinn  miðvikudaginn 19. október  2011 kl. 8.15.  Fundinn sátu 
Arnheiður Jónsdóttir,formaður (Patreksfirði), Elsa Reimarsdóttir (Patreksfirði), Guðný Hildur 
Magnúsdóttir (Súðavík),  Hildur Jakobína Gísladóttir (Hólmavík) og Margrét Geirsdóttir (Ísafirði).  
Einnig sat fundinn Aðalsteinn Óskarsson (Ísafirði) sem einnig ritaði fundargerð. 
 
Fundurinn var boðaður með dagskrá þann 17. október. 
 
Gengið til dagskrár. 
 
Dagskrá: 
 

1. Fundagerð  9. fundar þann 1. september borin upp og samþykkt 
2. Umsókn í skammtímavistun.  

Lögð fram ný umsókn um skammtímavistun ( málsnr. 052011). Umsókn er hafnað óskað er 
að greinargerð frá verkefnastjóra BSVest fylgi með svari verkefnahóps.  

3. Umsókn  um aukningu í skammtímavistun um komandi jól.  
Lögð fram umsókn um aukningu í skammtímavistun um jólin,( málsnr. 022011).  Mætt til 
fundar Harpa Stefánsdóttir ráðgjafi á félagsþjónustusviði Ísafjarðarbæjar.  Farið yfir efni máls 
með tilliti reglna um skammtímavistun, fjárhagsáætlun og úrræði sem eru í boði í dag.  

Harpa Stefánsdóttir vék af fundi.   
Samþykkt að fresta ákvörðun,  meiri tíma þarf til að fara yfir gögn og kalla eftir undirgögnum.  
Verkefnisstjórn er sammála að skoða þarf þetta mál í heild með tilliti til framtíðarúræðis en 
jafnframt að meta úrræði næstu mánuði.    

4. Umsókn um aukningu í skammtímavistun komandi sumar (málsnúmer 042011). 
Óskað er ítarlegri umsókn en málið verði tilkynnt forstöðumanni skammtímavistunar vegna 
skipulags skammtímavistunar og fjárhagsáætlunar ársins 2012. 

5. Reglur og ferli umsókna í skammtímavistun. 
Lögð fram drög að reglum og ferli umsókna skammtímavistunar.  Skjalið hefur verið uppfært í 
ljósi umræðna á síðasta fundi og ábendinga sem hafa borist frá verkefnahópnum.  Farið yfir 
framkomnar breytingar og verkefnastjóra falið að taka saman ábendingar frá fundinum og 
gefin er frestur til næsta fundar að ljúka málinu.  Stefnt er að senda reglur út til  
félagsmálanefnda og stjórnar BSVest til umsagnar eftir næsta fund. 

6. Fyrsta umræða um  reglur er varðar stuðningsfjölskyldur. 
Verkefnastjóri kynnti drög að reglum er varðar stuðningsfjölskyldur, vísað til næsta fundar. 

7. Húsnæði skammtímavistunarinnar.  
Verkefnastjóri lagði fram hugmyndir Ísafjarðarbæjar um húsnæði fyrir skammtímavistun, 
vísað til næsta fundar.    

8. Önnur mál. 
Lagt fram minnisblað verkefnisstjóra varðandi fjárhagsáætlanir félagsþjónustusvæðanna og 
grundvöll þeirra og ábyrgð sveitarfélaganna sem standa að byggðasamlaginu.  Vísað til næsta 
fundar. 

9. Dagsetning næsta fundar.  Samþykkt að boða til næsta fundar mánudag 31. október, 
tímasetning ákveðin síðar. 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 9.50. 

 
 
 
  


