
Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks 
 

 

45.fundur verkefnahóps BsVest haldinn 12. febrúar 2015 kl:11:00, símafundur.  

 

Mætt voru Sif Huld Albertsdóttir formaður, sem einnig ritaði fundargerð,  Elsa Reimarsdóttir, 

Margrét Geirsdóttir og María Játvarðardóttir. Auk þess sat fundinn Aðalsteinn Óskarsson, 

framkvæmdastjóri, Guðný Hildur Magnúsdóttir boðaði forföll. 

 

1. Umsókn um leiðréttingu, til vara viðbótarframlag til Jöfnunarsjóðs fyrir árið 

2014. 

Kynnt bréf BsVest til Jöfnunarsjóðs dagsett 20. janúar s.l. með beiðni um leiðréttingu, 

til vara viðbótarframlag. Erindið sent í framhaldi fundar sem haldin var þann 5 janúar 

s.l. með stjórnarformanni BsVest, framkvæmdastjóra BsVest og verkefnastjóra BsVest 

með framkvæmdastjóra og sérfræðing Jöfnunarsjóðs. Efni fundarins var lækkun 

framlaga 2014-2015. Ástæða lækkunar framlaga 2014 er vegna einstaklinga sem náðu 

18 ára aldri á árinu 2013 og fengu SIS mat. Lækkunin er af því að kerfi jöfnunarsjóðs 

notast við kostnaðargreiningu einstaklinga fyrir 18 ára aldur, en eftir 18 ára aldur tekur 

við SIS mats kerfið. Svar barst munnlega þann 8. febrúar en skriflega þann 12. 

febrúar. Fallist var á viðbótarframlag kr. 35.474.000.  

 

2. Umsókn BsVest um fund með ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs. 

Kynnt var bréf BsVest til Jöfnunarsjóðs dagsett þann 20. janúar s.l. með beiðni um 

fund með ráðgjafanefnd jöfnunarsjóðs til að ræða vinnulag jöfnunarsjóðs og einnig 

lækkun framlaga til einstaklinga sem ná 18 ára aldri. Erindið er sent í framhaldi fundar 

sem haldin var þann 5. janúar s.l. með stjórnarformanni BsVest, framkvæmdastjóra 

BsVest og verkefnastjóra BsVest með framkvæmdastjóra og sérfræðing Jöfnunarsjóðs. 

Efni fundarins var lækkun framlaga fyrir árið 2014-2015. Svar barst þann 30. janúar 

þess efnis að ný ráðgjafanefnd jöfnunarsjóðs muni taka til starfa fljótlega og mun 

erindið verða kynnt þeim við fyrsta tækifæri. 

 

Verkefnahópur BsVest vekur athygli á þeirri grafalvarlegu stöðu sem upp er komin og 

hvetur stjórn BsVest til þess að fylgja ákveðið eftir kröfu um leiðréttingar.  Áætlaðar 

fjárveitingar til málaflokksins á Vestfjörðum geta engan veginn staðið undir 

þjónustunni sem veitt er og stefnir að óbreyttu í óviðunandi lífsskilyrði þeirra sem 

þjónustunnar njóta.  Uppbygging og hagræðing á þjónustu á Vestfjörðum hefur verið 

stöðug eftir yfirfærslu og í öllu samkvæmt lögum um málefni fatlaðra og samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.  Jafnframt hefur þjónustan að mestu 

miðast við áætlað framlag hverju sinni – þrátt fyrir að upplýsingar um fjárveitingar 

hafi komið óásættanlega seint frá ríkinu.  Nú blasir við hrun í þjónustunni.  

Verkefnahópurinn mótmælir áætlun um framlag til BsVest fyrir árið 2015 þar sem það 

er miklum mun lægra en kostnaðarmat þjónustusvæðisins. 
 

3. Bréf frá sambandi Íslenskra Sveitarfélaga, beiðni um þátttöku jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga í úrvinnslu rannsóknar Félagsvísindastofnunar HÍ. 

Kynnt var bréf frá sambandi íslenskra sveitarfélaga dagsett 18. desember 2014. Beiðni 

um þátttöku jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í kostnaði vegna úrvinnslu rannsóknar 

Félagsvísindastofnunar HÍ. Vestfirðir voru ekki með marga þátttakendur í þessari 

rannsókn, með þessari leið lítur BsVest svo á að hægt sé að kaupa úrvinnslu 

rannsóknarinnar.  
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4. Félagsþjónusta og barnavernd. 

Kynnt erindi sem barst Fjórðungssambandi Vestfirðinga þar sem formaður nefndar um 

endurskoðun stjórnsýslu á sviði félagsþjónustu og barnaverndar, óskar aðkomu FV að 

skipulagi fundar. Framkvæmdastjóri óskar eftir aðkomu verkefnahóps við gerð 

greinargerðar og boðun fundarins. Verkefnahópur samþykkir að verða við beiðni FV 

og felur verkefnastjóra að hafa umsjón með verkefninu í samstarfi við 

félagsþjónustusvæði. 

 

5. Erindi frá Vesturbyggð.  

Félagsmálastjóri Vestur-Barðastrandasýslu kynnti tvö trúnaðarerindi. Vistuð í 

trúnaðarmálabók.  

 

6. Annað. 

 Kynnt samþykkt stjórnarfundar BsVest frá 2. febrúar s.l. þar sem bókað var:   

Stjórn felur verkefnastjóra að vinna með félagsmálastjórum þjónustusvæðanna 

að kostnaðargreiningu fyrir hvern og einn einstakling sem er í þjónustu. 

 Verkefnastjóri minnti á  að enn hafa sveitarfélög ekki skilað inn samþykki á 

reglunum varðandi NPA samninga og breytingar á reglum um 

stuðningsfjölskyldu. 

 Verkefnastjóri skýrði frá að samstarfssamningar og þjónustusamningar séu 

tilbúnir og munu fara út í lok vikunnar.  

 Verkefnastjóri lagði fram tillögu að dagsetningum funda verkefnahóps á árinu 

2015. 
 

 Mars: Fimmtudagurinn 12. mars kl 11:00 

 Apríl: Fimmtudagurinn 16. apríl kl:11:00.  

 Maí: Fimmtudagurinn 21. maí kl:11:00 Fundurinn verður haldinn á 

Patreksfirði.  

 Júní: Fimmtudagurinn 18. júní kl:11:00  

 Ágúst: Fimmtudagurinn 20. ágúst kl: 11:00  

 September: Fimmtudagurinn 17. september kl:11:00 

 Október: Fimmtudagurinn 15. október kl:11:00 Fundurinn verður 

haldinn í Bolungarvík.  

 Nóvember: Fimmtudagurinn 19. nóvember kl:11:00 

 Desember: Fimmtudagurinn 17. desember kl:11:00 

 

Fundirnir eru símafundir nema annað sé tekið fram.  

Rætt um tillögu verkefnastjóra, fram kom að æskilegt væri að flýta fundi sem 

halda á Patreksfirði ef veður og færð leyfir.  Tillagan samþykkt. 
 
 
Sif Huld Albertsdóttir 
Verkefnastjóri BsVest 


