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Fundargerð 24. fundar verkefnahóps BsVest haldinn fimmtudaginn 18.desember 2012 kl. 13:00. 
Fundurinn er símafundur. Mætt voru Arnheiður Jónsdóttir, formaður, Elsa Reimarsdóttir, Guðný 
Hildur Magnúsdóttir, Hildur Jakobína Gísladóttir og Margrét Geirsdóttir.  Auk þess sat fundinn 
Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri, sem einnig ritaði fundargerð. 
 
Formaður setti fundinn og gengið til dagskrár. 
 

1. Fjárhagsáætlanir fyrir árið 2013. 
Með vísan til samþykktar stjórnar BsVest 26. nóvember og kynnt var á 23. fundi verkefnahóps 27. 
nóvember s.l. er óskað eftir að félagsþjónustusvæði leggi fram fjárhagsáætlun með breyttu 
fyrirkomulagi. Eða sem segir; að í fjárhagsáætlanagerð verði ný þjónusta dregin út til samanburðar 
við fyrra ár. Þessi aðferð einfaldi fjárhagsáætlunargerð fyrir BsVest.  Formaður kynnti að öll svæði 
hefðu skilað inn greinargerð um fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2013 um þjónustu ársins 2013 sem 
hér segir;  
 

 Félagsþjónustan í Vestur Barð, engin breyting á milli ára.  

 Félagsþjónustan við Djúp, engin breyting á milli ára.  
 

 Félagsþjónusta Ísafjarðarbæjar, greinargerð dags. 6. desember 2012.  
 

o Gerð er tillaga að breytingu á fyrirkomulag að nýrri búsetu og munu þær breytingar 
hafa áhrif á rekstur skammtímavistunar þegar verkefnið komið af stað.  
 

o Fjallað er um málefni og eðli starfsemi Vesturafls.  
Margrét lagði fram tillögu um að Vesturafl verði ekki undir yfirstjórn Ísafjarðarbæjar 
hvað varðar starfsmannamál eins verið hefur, en fái í þess í stað föst mánaðarleg 
framlög frá BsVest og fjárveiting til Ísafjarðarbæjar lækki samsvarandi.  
 
Tillagan rædd og leggur verkefnahópur að verkefnastjóri og framkvæmdastjóri að 
afla nánari gagna og móti tillögur að framtíðarfyrirkomulag og miðað við skil á 
tillögum í janúar. Óskað verði eftir fundi með stjórn Vesturafls við fyrsta tækifæri.   

 

 Félagsþjónustan á Ströndum og Reykhólum, lögð fram greinargerð á fundinum, umræðu 
frestað til næsta fundar. 

 
Formaður og framkvæmdastjóri telja að greinargerðir félagsþjónustusvæðanna fari einungis að hluta 
eftir tilmælum stjórnar BsVest. Það vanti að setja fram rekstaráætlun sem miði við að þjónusta verði 
óbreytt og aðra rekstaráætlun þar sem ný þjónusta hefur komið til viðbótar. Markmiðið er geta borið 
betur saman áhrif breytinga þjónustu á einstaka rekstarliði og til þess að auðvelda samanburð við 
fyrri ár.  
 

2. Skýrsla Capacent. 
 

Framkvæmdastjóri kynnti efni skýrslu Capacent. Úttekt og úrbótaátætlun fyrir Byggðasamlag 
Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks. Dags 12. desember 2012.  Skýrslan er trúnaðarmál en heimilt er 
að kynna efni hennar fyrir stjórnsýslu sveitarfélaganna.   
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Skýrslan var kynnt stjórn BsVest á fundi þann 12. desember 2012 og kynnti framkvæmdastjóri að  
stjórn gerir að tillögu boðað verði til fundar varðandi efni skýrslunnar, með bæjar- og sveitarstjórum 
félagsþjónustusvæðanna.  Fundurinn verði  í byrjun janúar n.k.  Óskað er aðkomu félagsmálastjóra að 
þeim fundi.   
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 14.20. 
 
 
 
 
 
 


