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Fundargerð 13. fundar verkefnahóps BsVest haldinn mánudaginn 29. nóvember 2011 kl. 13.00 með 
aðstoð síma.  Mætt voru Arnheiður Jónsdóttir, formaður verkefnahóps (Patreksfirði), Elsa 
Reimarsdóttir (Patreksfirði), Hildur Jakobína Gísladóttir (Hólmavík), Margrét Geirsdóttir (Ísafirði) og 
Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri (Ísafirði), sem einnig ritaði fundargerð.  Formaður kynnti að 
Guðný Hildur Magnúsdóttir (Bolungarvík) hefði boðað forföll.   
 
Formaður setti fundinn og gengið til dagskrá fundarins sem send var út 16. nóvember s.l., vegna 
fundar 21. nóvember en þeim fundi var frestað til dagsins í dag. 
 
Dagskrá: 
 

1. Fundargerð 12. fundar verkefnahóps 14. nóvember 2011. 
Fundargerð samþykkt. 

 
2. Trúnaðarmál . 

Eitt trúnaðarmál tekið fyrir og fært í trúnaðarmálabók. 
   
3. Gátlisti með umsókn um þjónustu í skammtímavistun 

Verkefnastjóri kynnti drög að gátlista með umsókn þjónustu í skammtímavistun, vísast til 
verkefnahóps til skoðunar fyrir næsta fund.   

 
Formaður óskaði eftir að taka til umræðu viðbót við bókun við reglur skammtímavistunar á 
Vestfjörðum, sem samþykkt var samhliða afgreiðslu reglna skammtímavistunar á 11. fundi 
verkefnahóps, þann 1. nóvember s.l..   
 
Samþykkt að taka málið á dagskrá.  Rætt um orðalag bókunar og samþykkt að settur verði til viðbótar 
eftirfarandi texti bókunar frá 11. fundi eftirfarandi bókun,  
 
Í dag eru börn í skammtímavistun á Ísafirði, að fá þjónustu sem fellur ekki að nýjum reglum um 
þjónustu skammtímavistunar.  Gert er ráð fyrir að reglurnar taki gildi 1.janúar 2012 en sú þjónusta 
sem samþykkt hefur verið standi óbreytt  til 31.05.2012 og verði þá tekin til endurskoðunar. Gert er 
ráð fyrir að fyrir þann tíma verði búið að gera tímasetta áætlun um framtíðarþjónustu  fyrir þessi 
börn sem verður hægt  að vinna eftir og það myndist samfella í þjónustunni frá skammtímavistun í 
búsetuþjónustu. 
 
Tillagan samþykkt. 
 
Bókunin í heild sinni hljóðar svo og ber að fylgja reglum skammtímavistunar á Vestfjörðum. 
 
Verkefnahópur BsVest telur mikilvægt að sú þjónusta skammtímavistunar sem samþykkt hefur verið 
til 31. maí 2012 standi óbreytt til þess tíma, en verði þá tekin til endurskoðunar. Í dag eru börn í 
skammtímavistun á Ísafirði, að fá þjónustu sem fellur ekki að nýjum reglum um þjónustu 
skammtímavistunar.  Gert er ráð fyrir að reglur um skammtímavistun taki gildi 1. janúar 2012 en sú 
þjónusta sem samþykkt hefur verið standi óbreytt  til 31. maí 2012 og verði þá tekin til 
endurskoðunar. Gert er ráð fyrir, að fyrir þann tíma verði lokið við að gera tímasetta áætlun um 
framtíðarþjónustu fyrir þessi börn sem verður hægt  að vinna eftir. Með þessum hætti verði komin á 
samfella í þjónustunni, frá skammtímavistun til búsetuþjónustu. 
 

4. Reglur um stuðningsfjölskyldur. 
Formaðu kynnti drög að reglum um stuðningsfjölskyldur, vísast til verkefnahóps til skoðunar fyrir 
næsta fund.   
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5. Bílar BsVest. 
Málið var á dagskrá 11. fundar þann 1. nóvember s.l. en var frestað.  Rætt um rekstur bifreiða, 
reglur um notkun og hugsanlega gjaldskrá.  Rætt um innri reglur um notkun bifreiða, samþykkt að 
afla nánari upplýsinga og málið verði tekið fyrir á fyrsta fundi í febrúar 2012. 
 
6. Fjárhagsáætlun - starfsáætlun fyrir árið 2012 
Formaður óskar eftir að fá senda starfsáætlun og fjárhagsáætlun félagsþjónustusvæða fyrir árið 
2012, helst viku fyrir næsta fund verkefnahóps. 
 
7. Önnur mál. 
Dagsetning næsta fundar ákveðin 15. desember 2011. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 14.30 
 
Aðalsteinn Óskarsson. 


