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19.fundur verkefnahóps BsVest haldinn þriðjudaginn 21.ágúst  2012 kl. 10.30  að Árnagötu 2 – 4, 400 
Ísafirði.  Til fundarins var boðað með dagsskrá sem var send út með tölvupósti þann 16. ágúst s.l. 
 
Mætt voru Arnheiður Jónsdóttir, formaður, Elsa Reimarsdóttir, Guðný Hildur Magnúsdóttir, Hildur 
Jakobína Gísladóttir og Margrét Geirsdóttir.  Auk þess sat fundinn Aðalsteinn Óskarsson, 
framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. 
 
Formaður setti fundinn og gengið til dagskrár. 
 

1. Fundargerð 18. fundar, 15. ágúst 2012. 
Framkvæmdastjóri las upp fundargerð 18. fundar sem haldinn var þann 15. ágúst s.l..  
Fundargerð samþykkt. 
  

2. Framkvæmdaáætlun  í málefnum fatlaðra, tengiliður um framkvæmd verkefnanna. 
 
Alþingi samþykkti þann 11. júní 2012 þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum 
fatlaðs fólks 2012-2014.  Með tölvupósti þann 4. júlí s.l. vekur velferðaráðuneytið athygli á að 
sjö verkefni sem eru á ábyrgðarsviði þjónustusvæða, þau eru; 
 

a. Akstursþjónusta, nr. A4 en markmið verkefnisins er að fötluðu fólki standi til boða 
akstursþjónusta til að geta verið virkir þátttakendur í daglegu lífi. 

b. Val um þjónustu, nr. C2 þar sem markmiðið er að fatlað fólk hafi val um tegund þjónustu 
og framkvæmd hennar. 

c. Samfell og öryggi í þjónustu, nr. C3 og er markmiðið með því verkefni að auka öryggi í 
samfellu og þjónustu við fatlað fólk. 

d. Aðgengi að þjónustu, nr. C4 en því verkefni er ætlað að tryggja að þjónusta við fatlað fólk 
á heimilum sínu uppfylli þjónustuþörf á hverju þjónustusvæði og stefna að því að 
biðlistum verði eytt markvisst. 

e. Val um búsetu, nr. C7 en markmiðið með verkefninu er að fatlað fólk hafi til jafns við aðra 
val um búsetu í samræmi við óskir sínar og þarfir. 

f. Húsnæðisgerð, nr. C8 og er ætlunin með verkefninu að öll heimilisumgjörð fatlaðs fólks 
fullnægi almennum viðmiðum um heimili fólks samkvæmt reglugerð nr. 1054/2010, um 
þjónustu við fólk á heimili sínu. 

g. Heildræn þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra, nr. C9 en markmiðið með því 
verkefni að öll fötluð börn alist upp í fjölskyldu. 

 
 
Óskað er eftir tilnefningu þjónustusvæðanna á tengilið eða tengiliðum sem munu annast 
framkvæmd verkefnanna að hálfu þjónustusvæðanna.   Verkefnahópur gerir tillögu til 
sveitarfélaganna um að félagsmálastjórar verði fulltrúar sinna sveitarfélaga. 
 
Rætt um verkefni sem eru á ábyrgð þjónustusvæðanna og mikilvægi að hefja vinnu við 
undirbúning verkefna og kynningu verkefnanna innan sveitarfélaga.  Umræðu vísað til næsta 
fundar. 
 
  

3. Áætluð framlög til BsVest á árinu 2012 og upplýsingafundur Jöfnunarsjóðs 6.júní 2012 
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Verkefnastjóri lagði fram minnisblað frá upplýsingafundi ráðgjafanefndar Jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga þann 6. júní s.l., til umræðu voru eftirfarandi atriði.  
 

I. Yfirlit yfir endurskoðaða áætlun framlaga Jöfnunarsjóðs vegna þjónustu við fatlaðs 
fólk á árinu 2012. 

 
Áætlun frá í nóvember s.l. hefur nú verið endurskoðuð á grundvelli greiningar á 
þjónustuþörf (SIS mat).  Ný áætlun gerir ráð fyrir 290,8 mkr, en fyrri áætlun gerði ráð fyrir 
framlögum að fjárhæð 291,9 mkr, hér er því um lækkun um 1,1 mkr, sem taka verður 
tilliti til í vinnu að endurskoðaðri fjárhagsáætlun BsVest.   
 
Verkefnahópur leggur til að þessum mismun verði skipt í sama hlutfalli og framlög til 
félagsþjónustusvæða eru á árinu 2012 og verði framlög fyrir desember lækkuð sem þessu 
nemur.   
 

II. Úthlutun framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna NPA 2012 
Rætt um framkvæmd NPA stuðnings.  Á árinu 2012 er þetta þróunarverkefni, 
heildarfjármagn til verkefnisins er 140 mkr og sama skiptihlutfall er notað og er úthlutun 
almennra framlaga (2,5%) þannig að  mögulegt hámarksframlag vegna NPA á 
Vestfjörðum á árinu 2012 er kr. 3.486.668,-.   
 
Verkefnahópur hvetur sveitarfélögin til að kynna notendum þessa þjónustu en 
frumkvæðið að slíku verkefni verður að koma frá notendum sjálfum.    
 
Verkefnahópur bendir um leið á að leiðbeinandi reglur um NPA stuðning liggi enn ekki 
fyrir en í reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ársins 2012 er vísað til slíkra 
reglna.  Umsóknarfrestur er settur til 15. október n.k. og tími fer að vera knappur. 

 
III. Reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk á 

árinu 2012. 
Kynnt reglugerð um framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.  Reglugerðin er í 8 greinum, þar 
sem kveðið  er á um tekjur Jöfnunarsjóðsins vegna þjónustu við fólk með fötlun, framlög 
og skiptingu ráðstöfunarfjármagnsins og mælingu á útgjaldaþörfinni, útreikning framlaga, 
framlög vegna  NPA og SIS mats.  
 
Í reglugerðinni kemur fram að útreiknuð framlög ársins 2012 verði leiðrétt þegar 
endanlegur álagningarstofn útsvars ársins 2012 liggur fyrir í september n.k..   Endanlegt 
uppgjör verður þó ekki fyrr en 31.desember 2013 og þá  verður leiðrétting framlaga til 
hvers þjónustusvæðis koma til frádráttar eða viðbótar almennum framlögum  
Jöfnunarsjóðs vegna þjónustu við fólk með fötlun á árinu 2014. Reynist áætlunin lægri en 
frádráttur er heimilt að innheimta mismuninn af öðrum framlögum Jöfnunarsjóðs líkt og 
t.d. framlög til grunnskóla.  
 

IV. Hugmyndir að útfærslu upplýsingasöfnunar og jöfnunar vegna þjónustu við fatlað 
fólk árið 2012 

Verið er að þróa aðferðarfræði til þess að upplýsingar um forsendur þjónustu verði eins 
nýjar til að framlög spegli þörf á hverjum tíma.   

 
4. Ársskýrsla BsVest. 
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Vegna sumarleyfa hafa ekki öll félagsþjónustusvæðin náð fara yfir efni árskýrslu og skila inn 
upplýsingum inn í skýrsluna.  Verkefnastjóri óskaði eftir að þessari vinnu verði hraðað og 
miðað er við að þær liggi fyrir lok þessarar viku. 
  

5. Reglur um styrki til náms og verkfærakaupa. 
 
Lögð fram endurskoðuð drög að reglum um styrk til náms og verkfærakaupa á grundvelli 27. 
gr laga um málefni fatlaðs fólks nr 59/1992, samkvæmt samþykkt 17. fundar verkefnahóps 
þann 3. maí s.l..  Rætt um efni einstakra greina, formanni falið að taka saman breytingar á 
grundvelli umræðu og senda verkefnahóp uppfærð drög til endanlegrar staðfestingar.  Reglur 
verði kynntar félagsmálanefndum strax í framhaldinu og þær auglýstar í Stjórnartíðindum.   
 

6. Vinnulag. 
Umræða um skipan varamanna í verkefnahóp.  Formanni falið að ræða við stjórn BsVest 
umræðu verkefnahóps og hugsanlegar breytingar á samþykktum.    
 

7. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2013, skil, verklag, umsýslukostnaður ofl. 
Rætt um forsendur fjárhagsáætlunar BsVest.  
 
Umsýslukostnaður.  Fyrir árið 2012 var samþykkt ákveðið hlutfall í umsýslukostnað á hvert 
félagsþjónustusvæði.   Rætt um fyrirkomulag næsta árs og hugsanlega endurskoðun og 
skilgreiningu kostnaðar.  Samþykkt að fela formanni að kalla eftir upplýsingum um 
umsýslukostnað annarra félagsþjónustusvæða á landinu. 
 
Ákveðið með að fresta umræðu um fjárhagsáætlun og boðað verði til sérstaks fundar um 
hana um miðjan september. 
 

8. Skýrsla sviðsstjóra Fjölskyldusviðs Ísafjarðarbæjar um málefni fatlaðra hjá sveitarfélaginu árið 
2011.  
Lögð fram til kynningar, lýst er ánægju með skýrslu félagsþjónustusvæðis.  
 

9. Erindi . 
Lagt fram erindi frá félagsþjónustu Ísafjarðarbæjar frá 6. júlí 2012, varðar erindið fjölgun 
stöðugilda í frekari liðveislu.   
 
Samþykkt að kalla eftir auknum upplýsingum um félagsþjónustu Ísafjarðarbæjar og 
kostnaðargreiningu þjónustunnar.    

 
Annað. 
 Rætt um fyrirkomulag funda verkefnahópsins og mála á dagskrá. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 16.30.   


