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Fundargerð. 

51. fundur verkefnahóps BsVest, fjarfundur, haldinn þann 22. september 2015. Kl 11:00. 

 

 

Mættir voru: María Játvarðardóttir félagsmálastjóri Strandabyggðar og Reykhólahrepps, Elsa 

Reimarsdóttir félagsmálastjóri Vestur-Barðastrandasýslu, Guðný Hildur Magnúsdóttir 

félagsmálastjóri félagsþjónustunnar við Djúp og Sif Huld Albertsdóttir formaður, sem einnig  

ritaði fundargerð. 

Margrét Geirsdóttir félagsmálastjóri Ísafjarðarbæjar boðaði forföll, í hennar stað kom Anna 

Valgerður Einarsdóttir frá Ísafjarðarbæ 

 

1. Fundargerð 50. fundar verkefnahóps og minnisblað/greinargerð. 

Fundargerð og minnisblað/greinargerð frá fundi þann 29. júlí s.l. samþykkt. 

Verkefnastjóra falið að senda út til sveitarfélaga fundargerðina og 

minnispunktana/greinargerðina til upplýsinga.  

 

2. Reglur vegna frekari liðveislu. 

Verkefnastjóri kynnti að vinna varðandi frekari liðveislu mun hefjast í október n.k.  

Anna Valgerður benti á að forstöðumenn frekari liðveislu fengu að koma að þessari 

vinnu, verkefnahópur tók undir það og mun fá þá til fundar þegar reglurnar verða til 

umsagnar. 

 

3. Ársskýrsla 2015. 

Verkefnahópur samþykkir ársskýrslu 2015 og felur verkefnastjóra að senda hana út til 

stjórnar BsVest og sveitarfélaga. 

 

4. Fundur með stjórn. 

Verkefnastjóri leggur til að fundur með stjórn BsVest verði haldin eftir fjórðungsþing 

Vestfirðinga 2015 og yrði það snertifundur.  Verkefnastjóra falið að kalla saman fund 

með stjórn og verkefnahóp eftir miðjan október n.k. 

  

5. Umsókn um styrk til náms, verkfæra og tækjakaupa. 

Verkefnahópur samþykkir umsókn um styrk til náms, verkfæra og tækjakaupa. 

Verkefnahópur vill að settar verði nákvæmari skilgreiningar í reglur 27. gr. styrkur til 

náms, verkfæra og tækjakaupa, á því hvenær styrkumsókn fellur úr gildi vegna þess 

hve langt er liðið frá því að reikningur var gerður. Verkefnastjóra falið að útbúa 

breytingu og leggja fyrir verkefnahóp á næsta fundi. 

 

6. Fjárhagsáætlunargerð 2016. 

Verkefnastjóri minnti á tölvupóst sem sendur var þann 08.09.2015 til 

framkvæmdastjóra, oddvita og félagsmálastjóra vegna framlag ársins 2016. 

Verkefnastjóri biður félagsmálastjóra um að hafa þær tölur til hliðsjónar þegar verið er 

að vinna við gerð fjárhagsáætlunar 2016, þar sem ekki hefur komið áætlun frá 

jöfnunarsjóð fyrir árið 2016. 
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Sif Huld Albertsdóttir 

Verkefnastjóri 

BsVest 


