
Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks 
 
35.fundur verkefnahóps BsVest haldinn föstudaginn 16. desember kl. 10:30 með aðstoð síma. Mætt 
voru Sif Huld Albertsdóttir, formaður, Elsa Reimarsdóttir, Guðný Hildur Magnúsdóttir, Margrét 
Geirsdóttir og María Játvarðsdóttir. Einnig sat fundinn Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri og 
ritaði fundargerð. 

 
Formaður setti fundinn og gengið til dagskrár. 
 

1) Erindi frá Akranesbæ. 
Lagt fram erindi frá sveitarfélagi utan BsVest, tölvupóstur frá 9. desember 2013. Beiðni um 
tilfærslu á fjármagni vegna einstaklings af svæði BsVest sem flutti lögheimili til 
sveitarfélagsins í september s.l..  BsVest og Félagsþjónusta Stranda og Reykhólahrepps og 
sveitarfélagið hafa á árinu 2013 verið í tilraunarverkefni um þjónustu fyrir viðkomandi 
einstakling.   
 
Samkvæmt erindi sveitarfélagsins hefur Jöfnunarsjóður upplýst að framlag vegna viðkomandi 
einstaklings muni ekki flytjast frá BsVest til sveitarfélagsins á árinu 2014.  Sveitarfélagið óskar 
eftir að fá upplýsingar um upphæð framlagsins og hvernig staðið verði að greiðslu 
framlagsins.  
 
Verkefnahópur óskar eftir áliti Jöfnunarsjóðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga um 
framkvæmd málsins m.t.t. fordæmis. Formaður tekur málið til skoðunar. 
 
Elsa vék af fundi kl 10.55, en upplýsti um stöðu fjárhagsáætlunar vegna ársins 2014. 
   

2) Fjárhagáætlun árið 2014 
Lagt fram til kynningar fjárhagsáætlanir félagsþjónustusvæða fyrir árið 2014. Formaður 
kynnti að áætlanir væru settar fram með fyrirvara því eftir er að fara yfir forsendur á einstaka 
liðum. Einnig er settur fyrirvari um að ekki liggja fyrir upplýsingar um tvö mál. Annars vegar 
vantar áætlun fyrir búsetuúrræði vegna einstakling á félagsþjónustusvæðis Vesturbyggðar og 
Tálknafjarðarhrepps, en erindi var kynnt undir umræðu um fjárhagsáætlun 2014 á 32. fundi í 
september s.l.. Hinsvegar búsetuúrræði á starfssvæði Félagsþjónustu Stranda og 
Reykhólahrepps sem kynnt var lauslega á 33. fundi verkefnahóps en vísað til 
fjárhagsáætlunargerðar.  
 
Samþykkt að lokið yrði við að fara yfir forsendur fjárhagsáætlunar fyrir hádegi miðvikudag 18. 
desember n.k. og boðað til nýs fundar fimmtudag 19. desember.   
 

3) Önnur mál 
María ræddi forsendur fyrir nýju búsetuúrræði vegna tveggja einstaklinga í Félagsþjónustu 
Stranda og Reykhólahrepps. Formaður óskaði eftir að erindi yrði sent verkefnahópnum til þess að 
geta tekið afstöðu til málsins. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 11.45. 
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