
 
Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks 

 

 

18. fundur verkefnahóps BsVest, haldinn miðvikudaginn 15. Ágúst 2012 kl. 13.00, fundurinn var 
símafundur.  Mætt voru Arnheiður Jónsdóttir verkefnastjóri, Margrét Geirsdóttir, Guðný Hildur 
Magnúsdóttir, Hildur Jakobína Gísladóttir og Aðalsteinn Óskarson sem ritaði fundinn.    
 
Dagskrá fundarins var send út 14. ágúst.  
 
Formaður verkefnahóps setti fundinn, hún kynnti dagskrá sem send var út þann 14. ágúst s.l. og að 
Elsa Reimarsdóttir boðaði forföll auk þess sem Guðný Hildur gæti ekki setið nema hluta fundarins.   
 

1. Tillaga til stjórnar um skiptingu viðbótarfjármagns vegna ársins 2011. 
Lagt fram bréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 11.júní 2012 til BsVest sem er svar við erindi BsVest frá 
15.mars 2012, þar sem þess er farið á leit við ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, að gerð verði 
leiðrétting á því framlagi sem ætlað var til reksturs á málefnum fatlaðra á Vestfjörðum á árinu 2011.   
 
Ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs tók ákvörðun á fundi sínum þann 6.júní sl. þess efnis að framlag til 
BsVest vegna ársins 2011 verði hækkað um 12,6 m.kr. Efni bréfs Jöfnunarsjóðs var kynnt stjórn 
BsVest á fundi þann 11. júlí s.l. og samþykkti stjórn að vísa því til umfjöllunar hjá verkefnahópnum þar 
með mótun tillögu um ráðstöfun þessa framlags.   
 
Verkefnastjóri lagði fram þrjár tillögur þar sem tekið er tillit til rekstur málaflokksins hjá viðkomandi 
félagsþjónustusvæðis árið 2011 og opnaði umræðu um málið.  Samþykkti verkefnahópurinn að leggja 
það til við stjórn BsVest að skipting þessara fjármuna verði eftir tillögu 2 og skiptist framlag þá sem 
hér segir; Ísafjarðarbær kr 11.982.987,- og Félagsþjónustu Stranda og Reykhóla kr 617.013,-.  
 
Margrét Geirsdóttir óskaði eftir að á næsta fundi verði tekið til umræðu forsendur umsýslukostnaðar 
félagsþjónustusvæða.  
 

2. Fundarskipulag verkefnahóps fram að áramótum. 
Verkefnastjóri lagði fram tillögu að fundarskipulagi fram að áramótum.  Næsti fundur verði 21. ágúst 
2012 og verður hann haldinn á Ísafirði.  
 
Guðný Hildur, vék af fundi. 
 

3. Ársskýrsla BsVest 2011. 
Verkefnastjóri lagði fram drög að ársskýrslu BsVest fyrir árið 2011.  Ársskýrslan verður lögð fram á 
ársfundi BsVest sem verður haldinn á 57. Fjórðungsþingi Vestfirðinga 7. september n.k..  Þingið 
verður haldið á Bíldudal.   
 
Farið yfir efnistök ársskýrslu, framsetningu upplýsinga og forsendur sem liggja baki að hálfu 
félagsþjónustusvæðanna.  Vegna sumarleyfa hafa ekki öll félagsþjónustusvæðin náð að kynna sér efni 
árskýrslu og verður umræðu fram haldið á næsta fundi.  
 

4. Reglur  
Verkefnastjóri sendi reglur um stuðningsfjölskyldur til allra félagsþjónustusvæðanna í júní s.l. til 
umfjöllunar og umsagnar félagsmálanefnda og einnig til Styrktarfélags fatlaðra á Vestfjörðum.  
Einungis hefur borist svar frá  Styrktarfélaginu. Mikilvægt er að hraða afgreiðslu málsins svo hægt 
verði að auglýsa reglurnar í Stjórnartíðundum til þess að þær geti öðlast gildi. 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14.00 


