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32.fundur verkefnahóps BsVest haldinn fimmtudaginn 18. september kl. 10:00, haldinn í 

síma. 

 

Mætt voru Sif Huld Albertsdóttir, formaður, Elsa Reimarsdóttir, Guðný Hildur Magnúsdóttir 

og Margrét Geirsdóttir. Auk þess sat fundinn Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri, sem 

ritaði fundargerð.  Hildur Jakobína Gísladóttir, hefur látið af störfum sem félagsmálastjóri 

Stranda og Reykhólahrepps en mun sitja fundi verkefnahóps, en formaður kynnti að hún verði 

forfölluð á þessum fundi. 

 

Formaður setti fundinn og gengið til dagskrár. 

 

1. Fundur með bakhóp sambandsins  

Formaður fór yfir efni fundar bakhóps sambandsins, vísast til dagskrár fundarins.  

Formaður lagði áherslu á eftirfarandi atriði fundarins:  

- söfnun upplýsinga um endurmat á yfirfærslu og frágangs fjárhagsupplýsinga frá 

sveitarfélögum 

- tillaga á breytingum á reglugerð nr 1054/2010 um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu. 

Breytingar á reglugerðinni verður send út til umsagnar til félagsþjónustusvæða. Í drögum 

koma fram veigamiklar breytingar sem þarf að taka til rækilegrar umræðu.  

- umræða um þörf á samræmingu upplýsinga frá þjónustusvæðum   

2. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur boðað til fundar um framkvæmdaáætlun í 

málefnum fatlaðs fólks. Fundurinn fer fram á Grand hótel mánudaginn 14. október nk.. 

Formaður verkefnahóps og framkvæmdastjóri munu sækja fundinn fyrir BsVest.   

3. Fjárhagáætlunargerð 2013 og 2014.  

Formaður kynnti að ekki liggja enn fyrir upplýsingar um fjárveitingu til BsVest á árinu 

2013 frá Jöfnunarsjóði. Reynt verður að fá fram upplýsingar á næstu dögum en samtímis 

þarf að setja niður fundi með sveitarfélögum varðandi fjárhagsáætlun 2013 og 2014 á 

grundvelli upplýsinga sem liggja fyrir. 

4. Endurskoðun reglna varðandi 27 gr. 

Vísað til samþykktar 31. fundar um endurskoðun reglna BsVest vegna 27. gr. 

Samþykkt sú breyting að umsóknarfrestur verði einn mánuður, auglýsing miðast við 1. 

október ár hvert. Aðrar breytingar s.s. aldursviðmið verði skoðaðar í samræmi við reglur 

annarra þjónustusvæða. 

5. Drög að reglum um NPA. 

Formaður lagði fram drög að reglum fyrir NPA, málið verður tekið að nýju fyrir á fundi 

þann 17. október n.k.. 

6. Mál í trúnaðarbók.  

Mál nr lagt fram í trúnaðarbók.   

7. Dagsetning funda verkefnahóps.  

Formaður lagði fram tillögu að dagsetningum funda verkefnahóps.  

i. Fimmtudagurinn 17. október  símafundur. 

ii. Mánudagurinn 18. nóvember  símafundur. 

iii. Fimmtudaginn 12. desember, á Hólmavík, snertifundur. 

iv. Mánudagurinn 13. janúar, símafundur. 

8. Önnur mál 

Ályktun um stöðu málaflokks fatlaðs fólks á 58. Fjórðungsþingi Vestfirðinga. 

Framkvæmdastjóri óskaði eftir að verkefnahópur legði til efni í ályktun um stöðu málefni 

fatlaðs fólks sem lögð verður fyrir 58. Fjórðungsþings Vestfirðinga.  

 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/malefni-fatladra/framkvaemdaaaetlun-2012-2014/
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/malefni-fatladra/framkvaemdaaaetlun-2012-2014/
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl 11.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 


