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30. fundur verkefnahóps BsVest haldinn mánudaginn 10. Júní 2013 í fundarsal Háskólaseturs 

Vestfjarða við Árnagötu 2-4 á Ísafirði kl:11:00 

Mætt voru Sif Huld Albertsdóttir formaður, Elsa Reimarsdóttir, Hildur Jakobína Gísladóttir, Halla Signý 

Kristjánsdóttir, Margrét Geirsdóttir og Harpa Stefánsdóttir. Aðalsteinn Óskarsson sat einnig fundinn 

og ritaði fundargerð. 

Formaður kynnti að Harpa Stefánsdóttir mætti með Margréti Geirsdóttir. Guðný Hildur Magnúsdóttir 

er í sumarleyfi og er því forfölluð í hennar stað kom Halla Signý Kristjánsdóttir. 

Formaður kynnti að undir fyrsta dagskrárlið mættu til fundar  

              Lúðvík Geirsson, verkefnisstjóri endurmatsvinnu   

  Jónína Rós Guðmundsdóttir, form. samráðsnefndar (VFRN)  

  Guðni Geir Einarsson, sérfræðingur Jöfnunarsjóði svf. (IRRN) 

  Tryggvi Þórhallsson, sérfræðingur (Samband ísl. sveitarfélagaDagskrá: 

 

1) Samband íslenskra sveitarfélaga og Jöfnunarsjóður 

Heimsókn á þjónustusvæði Vestfjarða vegna gagnaöflunar í tengslum við endurmat á yfirfærslu 

málefna fatlaðs fólks 

 Lúðvík Geirsson, verkefnisstjóri endurmatsvinnu   

Jónína Rós Guðmundsdóttir, form. samráðsnefndar (VFRN)  

Guðni Geir Einarsson, sérfræðingur Jöfnunarsjóði svf. (IRRN) 

Tryggvi Þórhallsson, sérfræðingur (Samband ísl. sveitarfélaga 

Sif Huld Albertsdóttir, verkefnastjóri í málefnum fatlaðra                                   

Margrét Geirsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs Ísafjarðarbæjar                             

Harpa Stefánsdóttir ráðgjafi á fjölskyldusviði Ísafjarðarbæjar 

Hildur Jakobína Gísladóttir, félagsmálastjóri félagsþjónustu Stranda og 

Reykhóla 

Elsa Reimarsdóttir, félagsmálastjóri félagsþjónustunnar Vestur 

Barðastrandasýslu                                                                                                          

Fyrir hönd Guðný Hildar mætti Halla Signý Kristjánsdóttir fjármálastjóri 

Félagsþjónustunnar við Djúp 

Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdarstjóri Fjórðungssambands Vestfirðinga 

Farið var yfir stöðu jöfnunarsjóðs og fór Guðni Geir yfir fundinn sem haldin var 13 maí 

síðastliðinn á þjóðminjasafninu í Reykjavík þar sem niðurstöður fjárlaga lá fyrir. Guðni Geir ræddi um 

lækkunina og ætlaði að senda okkur skjal til að fara yfir og athuga með einhverjar skekkjur í skjalinu.  

  

Matur 12:30-13:30 
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Tryggvi Þórhallsson tók við og fór í gegnum spurningarlista sem verið er að fara að senda út á 

þjónustusvæðin þar sem taka á saman vegna yfirfærslunnar, undirbúningur endurmats á faglegum og 

fjárhagslegum forsendum. Gagnaöflun mun hefjast bráðlega og vera lokið og sent til þeirra ekki síðar 

en í ágúst 2013. Hvert sveitarfélag gerir sinn lista og sendir svo Verkefnastjóra sem fer yfir lsitana og 

setur þá saman. 

Umræður sköpuðust vegna búsetumála, hæfingar og iðju. 

Fundarhlé 14.45. 

Fundur hófst að nýju 15.00. 

 

Þau sem viku af fundi: 

Lúðvík Geirsson, verkefnisstjóri endurmatsvinnu   

Jónína Rós Guðmundsdóttir, form. samráðsnefndar (VFRN)  

Guðni Geir Einarsson, sérfræðingur Jöfnunarsjóði svf. (IRRN) 

Tryggvi Þórhallsson, sérfræðingur (Samband ísl. sveitarfélaga 

Margrét Geirsdóttir og tók Harpa Stefánsdóttir við 

Halla Signý Kristjánsdóttir vék af fundi 

 

2) Erindi frá Strandabyggð  

Erindi í trúnaðarbók, mál nr.032012   

Skýrð staða máls, forsendur eru brostnar. Lagt er fram að flytja lögheimilið á Akranes þar  

sem framtíðarbúsetan mun vera.  Standa við samning frá  20. fundi  verkefnahóps BsVest 

sem haldinn var þann 17 september 2012. 

Vísað til endurskoðunar fjárhagsáætlunar 2013. 

 

Erindi  í trúnaðarbók mál nr. 022013   

Sis mati er ekki lokið. Óskað er eftir að einstaklingur fái 100 % frekari liðveisla heima við þar 

til Sis mat liggur fyrir, aukning frá beiðni er inn í  fjárhagsáætlun 2013 um 490 þ.kr, reiknað er 

að kostnaður verði um 2,7 m.kr.  

Vísað til endurskoðunar fjárhagsáætlunar 2013. 

    

3) Erindi frá Ísafjarðarbæ mál nr: 012013 

 Erindi í trúnaðarbók. 

Nýlega kominn í  þjónustu. Kostnaðaráætlun liggur fyrir um skammtímavistun í eina eða tvær 

helgar frá og með 1. september, Kostnaðaráætlun liggur fyrir síðan á fundi verkefnahóps 29 

jan 2013 fundur 25. Fyrirkomulagið er samþykkt til 30. nóvember 2013.  

Faglegt mat er að leitað verði eftir stuðningsfjölskyldu á þessu tímabili.  

Erindi frá Ísafjarðarbæ um væntanlega húsbyggingu Þroskahjálpar og kynna þarfagreiningu,  

frestað til næsta fundar 

4) Endurskoðun á fjárhagsáætlun 2013.  

Ákveðið að skoða með Sif og Aðalsteini fjárhagsáætlun 2013 er varða BSVest. 
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5) Endurútreikningur útsvars 2012 

Frestað til næsta fundar 

6) Reglur vegna NPA 

Frestað fram á næsta fund. 

7) Önnur mál 

Engin önnur mál rædd 

Fundi slitið 17:00 

Sif Huld Albertsdóttir  

Verkefnastjóri BsVest 


