
Byggðarsamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks. 
 
 
6.fundur Verkefnahóps BSVest haldinn föstudaginn 20. maí 2010 kl. 13.30  á skrifstofu 
framkvæmdarstjóra  að Árnagötu 2 – 4, 400 Ísafirði.  Mætt voru til fundar, Arnheiður Jónsdóttir,  Elsa 
Reimarsdóttir, Guðný Hildur Magnúsdóttir, Hildur Jakobína Gíslandóttir og Margrét Geirsdóttir.  
Einnig sat fundinn Aðalsteinn Óskarsson, sem ritaði fundargerð. 
 
Dagskrá:  
 

1. Stefnumótunarvinna : 
a. Næstu skref og framhald 

Verkefnahópur hélt stefnumótunarfund í Heydal í Mjóafirði þann 5. og 6. maí s.l. og vann að 
stefnumótun málaflokksins  og Byggðasamlagsins.   
 
Fyrstu niðurstöður hópsins voru kynntar fyrir fulltrúum félagsmálanefnda sveitarfélaga á Vestfjörðum 
á námskeiði á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldið var á Ísafirði þann 9. maí s.l.  
Stefnt er að því að fá fjölda aðila að þessari vinnunni  s.s. starfsmenn, aðstandendur ( 
hagsmunasamtökin)  og félagsmálanefndirnar.  Stefnt að því að vinna við þetta hefjist í september – 
október.  Einnig þarf að vinna að ýmsum verkferlum  s.s. form á samskiptum og umsóknum milli 
BSVest og sveitarfélagana .   
 

2. Fundur bakhóps Sambandsins: 
a. Farið yfir helstu atriði sem farið var yfir s.s. leiðbeiningar varðandi 

stuðningsfjölskyldur, ferðaþjónustu og „27.greinina“. 
 
Verkefnistjóri skýrði frá fundi 18. maí s.l. sem hún sat með bakhóp Sambands íslenskar sveitarfélaga 
um málefni fatlaðs fólks.  Á fundinum fór Tryggvi Þórhallsson lögfræðingur Sambandsins yfir drög að 
leiðbeinandi reglum sem koma í stað reglugerða sem nú eru í gildi. Þetta eru leiðbeiningar vegna 
reglna sveitarfélaga um ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk, sbr. 35. gr. laga nr. Xx/2011, um málefni 
fatlaðra1, leiðbeiningar vegna reglna sveitarfélaga um stuðningsfjölskyldur, sbr. 18.gr.laga nr. 
Xx/2011, um málefni fatlaðs fólks og leiðbeiningar vegna reglna sveitarfélaga um styrki til náms og 
verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks, sbr. 23.gr. laga nr. Xx/2011, um málefni fatlaðs fólks.  
Skýrði hann hvað lá að baki og tók við athugasemdum varðandi leiðbeiningarnar. 
 
Rætt um helstu efnisatriði reglugerða og útfærslu hjá öðrum sveitarfélögum .  Enn er tekið við 
athugasemdum varðandi þessi atriði og samþykkt að fulltrúar í verkefnahóp sendi formanni sínar 
athugsemdir sem kemur þeim áleiðis. 
 
Á sama fundi kynnti Lúðvík Geirsson ráðgjafi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna málefna fatlaðs fólks, 
drög að stöðuskýrslu vegna flutnings á málefnum fatlaðs fólks til sveitarfélaganna.   
 

3. Skammtímavistun á vegum Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks. 
a. Fundur um skammtímavistun á Ísafirði þann 17. maí s.l., með fulltrúum Jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga og Velferðarráðuneytisins.  
 
Til fundarins var boðað til að ræða húsnæðismál  skammtímavistunar á vegum Ísafjarðarbæjar, sem 
fer með húsnæðismálin en þjónustan er á vegum BSVest.   Fundinn sátu Guðni Geir Einarsson, 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, Þór G. Þórarinsson, Velferðarráðuneytinu, Lúðvík Geirsson, 
verkefnastjóri, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Daníel Jakobsson, bæjarstjóri, Guðfinna 

                                                           
1 Lög nr 152/2010 um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, með síðari breytingum. 

 

http://www.althingi.is/altext/stjt/1992.059.html


Byggðarsamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks. 
 
Hreiðarsdóttir, formaður félagsmálanefndar, Margrét Geirsdóttir, félagsmálastjóri,  Birkir Helgason, 
tæknifræðingur, Ísafjarðarbæ auk þess verkefnastjóri og framkvæmdarstjóri BSVest.  
 
Málið tengist ákvörðun ráðuneytis og Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra um kaup á húsnæði 
skömmu fyrir síðustu áramót.  Hefur Ísafjarðarbær gert athugasemd um val þessa húsnæðis og hefur  
komið  fram með aðrar lausnir.  Sveitarfélagið hefur verið sent erindi að hálfu Velferðarráðuneytis  
með tímafresti um svör við úrlausn þessa máls á grunni erinda frá hagsmunasamtökum fatlaðra.  Í 
aðdraganda og eftir fundinn kynntu aðilar sér húsnæði sem getur verið í boði.  Það er mat 
félagsmálastjóra Ísafjarðarbæjar að ásættaleg lausn geti verið í þessu máli en vinna þarf hratt að 
lausn þess.   
 

4. Neyðarþjónusta: 
a. Búsetuþjónusta  á Ísafirði. 

 Einstaklingur sem hefur nokkuð lengi verið í mikilli þjónustuþörf hefur beðið eftir lausn á málefnum 
skammtímavistunarinnar því þá myndast rými til búsetuþjónustu fyrir viðkomandi. Rædd var lausn á 
þessu því  ekki er hægt að bíða lengur og  sýnt er að málefni skammtímavistunarinnar dregst eitthvað 
meira á langinn vegna húsnæðismála.  Tillaga er um að   veita þjónustuna til skamms tíma með leigu á 
íbúð  fyrir viðkomandi, á meðan verið er að vinna að lausn  með önnur húsnæðismál. Mun það úrræði 
sem unnið er að  vera mun dýrara en  það framtíðarúrræði sem áætlað er. Ekki er gert ráð fyrir 
fjárveitingu fyrir þessu hjá  BSVest á þessu ári.  Verkefnahópurinn samþykkir að vinna að þessari leið, 
formanni ásamt starfsmönnum félagsþjónustu Ísafjarðarbæjar  falið að gera fjárhagsáætlun um þetta 
verkefni og leitað leiða til fjármögnunar þess m.a. með hagræðingu í rekstri sveitarfélaga.  Samtímis 
verði erindi sent Jöfnunarsjóði sveitarfélaga um fjárhagsstuðning við þetta mál.  Stefnt að flutningur 
eigi sér stað þann í  júní n.k.og mun  fjárhagsáætlun þá liggja fyrir. Gert er ráð fyrir að þetta 
millibilsástand  verði út árið 2011. En strax á árinu 2012 verið framtíðarlausn fullmótuð og komin í 
gagnið. 
 

5. Erindi sem hafa borist. 
Erindi dags. frá Félagsþjónustu Stranda og Reykhólahrepps, dags., erindið dregið til baka þar sem það 
varðar ekki málefni BSVest.  
 
Erindi dags.20.04.2011 ráðgjafa  frá Ísafjarðarbæjar   um aukna búsetuþjónustu og  til vara 
skammtímavistun frá 14 til 19 virka alla daga og um helgar.  Farið yfir aðstæður einstaklings og þá 
þjónustu sem viðkomandi fær nú þegar í skammtímavistun.  Erindi Ísafjarðarbæjar hafnað á þeim 
forsendum  að  það er ekki skilgreint hlutverk  skammtímavistunarinnar að veita  þjónustu sem  er 
ígildi lengdrar viðveru. Einnig var sótt um vistun á heimili fyrir börn en  ekkert slíkt heimili er 
starfrækt á Vestfjörðum .  
 

6. Endurskoðuð fjárhagsáætlun. 
Samþykkt var að ljúka endurskoðun fjárhagsáætlun BSVest  í þessari viku á grundvelli fjárhagsáætlana 
félagsþjónustu sveitarfélaga.   Fresta þarf endurskoðun þar sem fjárhagsáætlunum er ekki lokið, 
stefnt er að vinnu verði lokið innan tveggja vikna með að markmiði að fjárhagsáætlun BSVest verði 
lokið á fundi 8. júní n.k..   
 

7. Fundir Verkefnahópsins í sumar. 
Fundur verður þann 8. júní og næst í byrjun ágúst.  
 
 
 


