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Fundargerð 39. fundar verkefnahóps BsVest haldinn miðvikudaginn 12. mars 2014 kl 11.00 
Fundurinn er símafundur, mætt voru Sif Huld Albertsdóttir, formaður, Elsa Reimarsdóttir, Guðný 
Hildur Magnúsdóttir, María Játvarðardóttir og Margrét Geirsdóttir. Auk þess sat fundinn Aðalsteinn 
Óskarsson, framkvæmdastjóri sem einnig ritaði fundargerð. 

 
Formaður setti fundinn og óskaði eftir breytingu á dagskrár sem send var með fundarboði þann 6. 
mars s.l., erindi Vesturbyggðar verði rætt á undan endurskoðun fjárhagsáætlunar 2014. Tillaga 
samþykkt. 
 
Dagskrá:  
 

1. Endurskoðun styrkumsókna vegna styrks til náms, verkfæra eða tækjakaupa einstaklinga með 
fötlun, 27. grein. 
 
Lagðar fram að nýju tvær styrkumsóknir sem frestað var afgreiðslu á 36. Fundi þann 15. 
janúar s.l. þar sem nánari gögn vantaði.   
 
Formaður kynnti ný gögn frá umsækjendum og telur að þau fullnægjandi til að afgreiða 
umsóknir. 
 
Samþykkt umsókn kr 50.625,- af fjárhagsáætlun 2013. 
Samþykkt umsókn kr 48.743,- af fjárhagsáætlun 2014. 
 
Formanni falið að rita bréf og tilkynna um niðurstöðu og greiða út þessa styrki. 
 

2. Laun stuðningsfjölskyldna. 
Vísað til fyrirspurnar á 36. fundar varðandi laun stuðningsfjöldskyldna.  
Formaður kynnti að í reglum BsVest um stuðningsfjölskyldur og reglugerð um fjárhagslega 
aðstoð við framfærendur fatlaðar og langveikra barna væri ekki nein ákvæði um tengingu 
launa við vístölur eða kjarasamninga. Samkvæmt reglum BsVest um stuðningsfjölskyldur má 
endurskoða laun á 12 mánaða fresti, síðast hefði farið fram endurskoðun fyrir um tveim árum 
síðan.  
 
Samþykkt að taka laun stuðningsfjölskyldna til endurskoðunar fyrir fjárhagsáætlunargerð 
2015 og málið verði tekið aftur fyrir í á fundi verkefnahóps í apríl n.k.. Formanni falið að afla 
gagna um málið. 

 
3. Erindi frá Vesturbyggð vegna búsetu. 

Elsa Reimarsdóttir kynnti að nýju búsetuúrræði fyrir þjónustuþega, búsetuúrræðið kom til 
umræðu við undirbúning fjárhagsáætlunar 2014 í desember s.l.. Óskað er eftir að málið verði 
tekið upp að nýju, tillagan samþykkt. 
 

4. Endurskoðun fjárhagsáætlunar 2014. 
Vísað til 3. liðar, erindi Vesturbyggðar.  
 
Á 35. fundi verkefnahóps þann 16. desember s.l. samþykkti verkefnahópur tillögu að 
fjárhagsáætlun BsVest fyrir 2014 og stjórn BsVest samþykkti áætlunina 21. janúar s.l..  
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Formaður kynnti greinargerð um nýja búsetu á vegum Félagsþjónustu Vestur Barð sem kallar 
á endurskoðun fjárhagsáætlunar fyrir árið 2014 með tillögu um lækkun varasjóðs, enda sé 
gert ráð fyrir tekjum til BsVest í áætlunum Jöfnunarsjóðs. Tillagan hefur áhrif á hlutfallslega 
skiptingu framlaga til félagsþjónustusvæða.  Verkefnahópur samþykkir að tillaga formanns 
verði lögð fyrir stjórn BsVest.   
 

5. Starfsdagur /námskeiðsdagur fyrir starfsfólk í fötlunarþjónustu. 
Margrét Geirsdóttir kynnti tillögu um að halda starfsdag fyrir starfsfólk í fötlunarþjónustu. 
Samþykkt að halda starfsdag og stefna á slíkan dag í lok ágúst eða byrjun september n.k.. 
Formanni og Margréti falið að undirbúa tillögu og leggja fyrir fund í apríl n.k.. 
 

6. Erindi frá Félagsþjónustu á Ströndum og Reykhólahrepps um búsetu. 
María kynnti erindi er varðar nýja búsetu á félagsþjónustusvæðinu sem kæmi inn á komandi 
hausti eða í síðasta lagi í byrjun árs 2015. Verkefnahópur tekur jákvætt í erindið og felur 
formanni að vinna málið áfram í samvinnu við Félagsþjónustu Stranda og Reykhóla, en ekki er 
tekin afstaða til tímsetningu úrræðis á þessu stigi. 
 
Framkvæmdastjóri lagði til að unnin verði heildstæð búsetuáætlun fyrir þjónustusvæði 
BsVest. Tillagan samþykkt og formanni falið að undirbúa gerð slíka áætlunar.  
 

7. Dagsetning funda árið 2014 

 Apríl, snertifundur föstudaginn 4. Apríl, kl 8.30, haldinn á Ísafirði. Efni 
ljúka gerð NPA reglna og endurskoðun á samþykktum BsVest. 

 Maí, símafundur fimmtudag 14. maí. Kl 11.00.  

 Júní. símafundur miðvikudag 18. Júní, kl 11.00. 

 Ágúst  snertifundur fimmtudag 14. Ágúst haldinn á Patreksfirði. 
Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2015.  

 September, símafundur fimmtudagur 18., kl 13.00. 

 Október, símafundur fimmtudagur 16., kl 13.00. 

 Nóvember, snertifundur, fimmtudagur 20., tímasetning og staður 
ákveðin síðar. Efni fjárhagsáætlun 2015 og umfjöllun um styrki á 
grunni 27. greinar  

 Desember, símafundur fimmtudagur 11. desember, kl 13.00. 
 

8. Annað. 
Margrét Geirsdóttir. Lýsti áhyggjum af stöðu framhaldsskólanema á starfsbraut ef komi til 
verkfalls framhaldsskólakennarar sem boðað er þann 17. Mars n.k.. Formanni falið að skoða 
málið með Margréti.  
 
Margrét Geirsdóttir. Kynnti að í undirbúningi væri umsókn frá Ísafjarðarbæ til BsVest um 
aukið stöðugildi vegna búsetúrræðis í Sindragötu.  

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 12.20. 

 
Aðalsteinn Óskarsson  
framkvæmdastjóri. 

 
Sif Huld Albertsdóttir 
Verkefnastjóri 
BsVest 


