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20. fundur verkefnahóps BsVest haldinn mánudaginn 17. september 2012, kl 13.00.  Fundurinn var 
símafundur.  Mætt voru Arnheiður Jónsdóttir verkefnastjóri, Elsa Reimarsdóttir, Margrét Geirsdóttir, 
Guðný Hildur Magnúsdóttir, Hildur Jakobína Gísladóttir.  Fundinn sátu einnig Harpa Stefánsdóttir, 
deildarstjóri Fjölskyldusviðs Ísafjarðarbæjar og Aðalsteinn Óskarson sem ritaði fundinn.    
 
Dagskrá fundarins var send út 13. september s.l.. 
 

1. Erindi  frá Ísafjarðarbæ  um aukningu vegna frekari liðveislu.  
2. Erindi frá Félagsþjónustu Stranda og Reykhólahrepps. 
3. Heimasíða BsVest. 

 
1. Erindi  frá Ísafjarðarbæ  um aukningu vegna frekari liðveislu og búsetuúrræðis. 

  
Tekið að nýju fyrir erindi frá Ísafjarðarbæ samkvæmt 9. liðar 19. fundar en óskað var eftir nánari 
upplýsingum um erindið.  Lögð fram tvö bréf og greinargerð Ísafjarðarbæjar dags 4. september 2012, 
annarsvegar Ósk um búsetuúrræði eða aukningu í þjónustu í skammtímavistun og hinsvegar 
Viðbótarupplýsingar um frekari liðveislu og aðra þjónustu sem þjónustunotendur hennar eru að fá.  
 
Harpa kynnti erindi sveitarfélagsins og svaraði fyrirspurnum ásamt Margréti.  
 
Rædd aðferðarfræði við nálgun mála en mat verkefnahóps er að hér sé kallað eftir að fjárhags og 
þjónustuáætlun ársins 2012 sé tekin upp til endurskoðunar.  Niðurstaða verkefnahóps er að telja 
verða efni framkominna erinda vera það umfangsmikið að það kalli á endurskoðun fjárhagsáætlunar 
ársins 2012.  Verkefnahópur telur einnig að til framtíðar þurfi að móta verklag í þessum efnum, þar 
sem lagt er mat atriði svo sem, umfangi mála, tímasetningu endurskoðunar fjárhagsáætlunar o.fl.     
 
Farið yfir forsendur mála Ísafjarðarbæjar.   
 
Erindi um frekari liðveislu.   
Að hluta er um að ræða nýja þjónustuþega og að hluta er um viðbótarþjónustu að ræða. Fram kom 
að beðið er sis-mats á hluta þessara einstaklinga en greining fór fram í desember 2011.  
Verkefnahópurinn gerir tillögu til stjórnar BsVest um endurskoðun fjárhagsáætlunar ársins 2012.   
Framlag til Ísafjarðarbæjar verði aukið á árinu 2012 kr 1.476.412,- á þeirri forsendu að um er að ræða 
þjónustu fyrir nýja einstaklinga í dagsþjónustu. Tilgreint fjármagn verður veitt úr varasjóði ársins 2012 
í einni greiðslu, en mat á þjónustu og fjárþörf komi í gerð fjárhagsáætlunar 2013.  Önnur efnisatriði 
máls færð í trúnaðarbók. 
 
Erindi um aukna þjónustu. 
Farið yfir efni máls, til skemmri tíma er beiðni um aukningu á tímabundnu þjónustuúrræði á meðan 
unnið er að langtímalausn.  Fram kom að sótt er um tímabilið 1. október 2012 – 31. október 2013 alls 
kr 1.654.120,-.  Verkefnahópur gerir tillögu um að framlag verði veitt en það verði greitt í tveimur 
hlutum, á árinu 2012, kr 381.720,- og á árinu 2013 kr 1.272.400,-.  Önnur efnisatriði máls færð í 
trúnaðarbók. 
  

2. Erindi frá Félagsþjónustu Stranda og Reykhólahrepps. 
Lagt fram erindi frá Félagsþjónustu Stranda og Reykhóla dags 22. ágúst 2012. Beiðni um 
viðbótarfjármagn frá verkefnahópi BsVest.  Erindinu fylgir greinargerð um tilraunarverkefni í 
búsetuúrræði fyrir einstakling í samstarfi við lögheimilissveitarfélag og sveitarfélag utan starfssvæðis 
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BsVest. Fjallað um aðdraganda máls og mat á eðli þjónustunnar.  Samþykkt að vísa málinu til 
fjárhagsáætlunar ársins 2013. Önnur efnisatriði máls færð í trúnaðarbók. 
 
 
 

3. Heimasíða BsVest. 
Verkefnastjóri kynnti að BsVest er komið með heimasíðu í samstarfi við Fjórðungssamband 
Vestfirðinga.   
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 14.50 
 
 


