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57. fundur verkefnahóps BsVest, fundurinn er haldinn þann 22. ágúst 2016. kl. 10:00. 

   Fundurinn er haldinn í Þróunarsetur Vestfjarða Ísafirði 

 

Mættir voru: María Játvarðardóttir félagsmálastjóri Stranda og Reykhólahrepps, Guðný Hildur 

Magnúsdóttir félagsmálastjóri félagsþjónustunnar við Djúp, Margrét Geirsdóttir 

félagsmálastjóri Ísafjarðarbæjar  

Elsa Reimarsdóttir félagsmálastjóri Vestur-Barðastrandasýslu er farinn í námsleyfi og í hennar 

stað situr Arnheiður Jónsdóttir sem tekið hefur við starfi Elsu sem félagsmálastjóri Vestur-

Barðastrandasýslu.  

Sif Huld Albertsdóttir formaður sem einnig ritaði fundargerð. 

 

Dagskrá:  

1. Fundargerð 56. fundar verkefnahóps. 

Lögð fram fundargerð 56. Fundar verkefnahóps, fundargerð samþykkt og verður 

send út til sveitarfélaga. 

2. Fyrri skýrsla R3, Janúar 2016. 

Mál tekið upp að nýju frá 56. fundi verkefnahóps. 

Félagsmálastjóri Ísafjarðarbæjar fór yfir athugasemdir varðandi skýrslu R3 frá 

janúar s.l. sem unnin var að beiðni  BsVest.. Verkefnahópur leggur til að 

samþætt greinargerð verði lögð fyrir stjórn um efni skýrslunnar. Verkefnahópur 

felur Verkefnastjóra að taka saman greinargerð um málið. 

3. Drög að R3 skýrslu vegna fjárhagsáætlunargerðar. 

Lögð fram drög að skýrslu R3 varðandi uppsetningu fjárhagsáætlunar fyrir 

BsVest Verkefnastjóri fór yfir þær breytur sem fram koma í skýrslunni, 

verkefnahópur telur réttast að skila inn samantekt  um skýrsluna og felur 

Verkefnastjóra að vinna í henni og senda verkefnahóp til yfirlestrar.  

4. Fjárhagsáætlun 2017. 

Verkefnastjóri fór yfir minnisblað með þeim þáttum sem þurfa að liggja fyrir 

með komandi fjárhagsáætlun 2017. 

5. Erindi frá Ísafjarðarbæ, Trúnaðarmál afhent á fundinum. 

Bókun sett fram í trúnaðarmálabók BsVest. 

6. SIS mat barna  

Verkefnastjóri kynnir SIS mat barna og nýliðun SIS mats sem framkvæmt 

verður á haustmánuðum 2016. 

7. Erindi Strandabyggðar  

8. Félagsmálastjóri Strandabyggðar leggur fram erindi  vegna búsetunnar á 

Hólmavík. Væri hægt að nýta  nýjan  kjarasamning   sem gerður var milli NPA 

miðstöðvarinnar og aðildarfélaga Starfsgreinasambands Íslands  fyrir 

búsetuna . Félagsmálastjóri Strandabyggðar telur að þessi samningur henti 

búsetunni og hennar starfssemi mjög vel.  

Verkefnahópur leggur til að félagsmálastjóri Strandabyggðar reikni út 

kostnaðinn vegna lögbundinnar þjónustu búsetunnar. Einnig biður 

verkefnahópur um svar frá Verk-Vest um hvort að kjarasamningur þessi megi 

vera í búsetuúrræðinu, ef það verður jákvætt þá reikni félagsmálastjóri 

Strandabyggðar  út þann kostnað og leggi fyrir verkefnahóp að nýju á næsta 

fundi. 

9. Umsögn og athugasemdir við drög að frumvarpi til nýrra laga um þjónustu við 

fatlað fólk með sérstakar þjónustuþarfir. 
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Vísað er til fréttar á vef velferðarráðuneytisins frá 1 júlí 2016 þar sem kynnt eru 

drög  að frumvarpi til nýrra laga um þjónustu við fatlað fólk með sérstakar 

þjónustuþarfir, skilafrestur er til 29 ágúst nk. 

Bókun verkefnahóps: 

Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks gerir tillögu um viðauka við  

1. mgr, 20. gr í drögum að frumvarpi til laga um þjónustu við fatlað fólk með 

sértækar stuðningsþarfir. 20. gr. 1 mgr. verði sem hér segir,´´Fatlað fólk á rétt á 

félagslegri þjónustu sem gerir því kleift að búa á eigin heimili og húsnæði í 

samræmi við þarfir þess og óskir,eftir því sem kostur er ´´  

Ákvæði greinarinnar er þá í samræmi við  1. mgr, 10. gr laga um málefni fatlaðs 

fólks 59/1992 

10. Endurnýjaðir samstarfs- og þjónustusamningar BsVest fyrir árið 2017. 

Verkefnahópur samþykkir að senda samstarfs og þjónustusamninga BsVest fyrir 

árið 2017 til afgreiðslu stjórnar.  

 

Fundi slitið 16:00 

 

 

 

 

 

Sif Huld Albertsdóttir 

Verkefnastjóri 

BsVest 

 
 

 
 
 
 
 


