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Fundargerð 60. fundar verkefnahóps BsVest, fundurinn er haldinn þann 15-16. mars 2017. 
15. mars kl. 15:00-18:00, og 16 mars frá 8-15:00.  

 
Mættar voru, Sif Huld Albertsdóttir formaður, Margrét Geirsdóttir félagsmálastjóri 
Ísafjarðarbæjar, Guðný Hildur Magnúsdóttir félagsmálastjóri við Djúp, Arnheiður Jónsdóttir 
félagsmálastjóri Vestur-Barðastrandarsýslu og María Játvarðardóttir félagsmálastjóri Stranda 
og Reykhólahrepps. 
Formaður ritaðir einnig fundargerð. 

 
Fundurinn er haldin í Heydal í Ísafjarðardjúpi. 

 
Formaður tekur til máls og leggur til að trúnaðarerindi frá Ísafjarðarbæ verði lagt fyrir undir 
lið tvö. 
Dagskrá var: 

1. Fundargerð 59. fundar verkefnahóps 
2. Reglur vegna NPA. 
3. Reglur vegna stuðningfjölskyldna 
4. Reglur vegna skammtímavistunar 
5. Reglur vegna styrk til náms, verkfæra og tækjakaupa 
6. Reglur vegna frekari liðveislu 
7. Starfsdagur í vor 
8. Aðalfundur /Ársskýrsla 2016. 

 
Fundarmenn samþykkja breytta dagskrá. 
 

1. Fundargerð 59. fundar verkefnahóps 
2. Erindi frá Ísafjarðarbæ (trúnaðarmál) 
3. Reglur vegna NPA. 
4. Reglur vegna stuðningfjölskyldna 
5. Reglur vegna skammtímavistunar 
6. Reglur vegna styrk til náms, verkfæra og tækjakaupa 
7. Reglur vegna frekari liðveislu 
8. Starfsdagur í vor 
9. Aðalfundur /Ársskýrsla 2016. 

 
 
Gengið til dagskrá kl: 16:00 15. Mars 2017: 
  

1. Fundargerð 59. fundar verkefnahóps. 
 
Fundargerð samþykkt í tölvupósti og lögð fram til kynningar. 
 

2. Erindi frá Ísafjarðarbæ (Trúnaðarmál). 
 
Lagt fram í trúnaðarmálabók. 



Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks 
 

 
 
 

3. Reglur vegna NPA. 
Farið yfir núverandi reglur NPA. Ein efnisleg athugasemd um núverandi reglur 
var gerð og er hún: 
 
Var: 
Miðað er við að greiðslur fyrir hverja klukkustund séu að hámarki kr. 2943,-. 
 
Verður: 
Miðað er við að greiðslur fyrir hverja klukkustund séu að hámarki kr. 3.358,-. 
 
Skoðuð voru þrjú sveitarfélög sem eru með NPA samninga og þar var miðað 
við að greiðsla fyrir hverja klukkustund sé: 
 

Hafnarfjörður: kr. 3.552,- 
Selfoss: kr. 3.312,- 
Akureyri: kr. 3.241,- 

 
Tekið er meðaltal af þessum þrem tölum, 3.358,- er notuð sem hámark 
greiðslna per. klst. í reglum BsVest. 
 
Einnig voru gerðar breytingar á einstaka orðalagi.  
 
Verkefnahópur felur formann að leggja NPA reglur BsVest fyrir fund stjórnar 
BsVest til afgreiðslu. 
 
Verkefnahópur leggur til að formaður fái lögfræðiálit á hvort að notandinn 
geri samning við BsVest um NPA þjónustu eða þjónustusvæðið. 
 

Gert var hlé á fundi kl: 19:00 og frestast til morguns. 
Fundur settur að nýju 8:30, 16. mars 2017. 

 
4. Reglur vegna stuðningfjölskyldna 

 
Farið var yfir núverandi reglur og engar efnislegar athugasemdir gerðar við 
reglurnar en einstaka breytingar á orðalagi. Efnislegar breytingar voru gerðar 
á viðauka með reglum til stuðningsfjölskyldna sem tekin verður í notkun fyrir 
árið 2018. Í viðaukanum er tekið fram kostnaður við sólarhring í þjónustu. 

Var:  

Greiðslur fyrir 1. flokk kr. 18500,- á sólarhring 

Greiðslur fyrir 2. flokk kr. 16800,- á sólarhring 

Greiðslur fyrir 3. flokk kr. 13400,- á sólarhring 

Tímagjald er kr. 1150,-  
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Verður: 

 

Greiðslur fyrir 1. flokk kr. 19050,- á sólarhring 

Greiðslur fyrir 2. flokk kr. 17300,- á sólarhring 

Greiðslur fyrir 3. flokk kr. 13800,- á sólarhring 

Tímagjald er kr. 1185,-   

 

 

Hækkunin nemur 3 % sem er sama og er notað hjá sveitarfélögunum í 
gjaldskrárhækkunum fyrir árið 2017. 
 
Verkefnahópur felur formann að leggja reglur stuðningsfjölskylda BsVest fyrir 
fund stjórnar BsVest til afgreiðslu, sem og viðaukann við reglur þessar fyrir 
árið 2018 . 

 
5. Reglur vegna skammtímavistunar 

 
Farið yfir núverandi reglur skammtímavistunar og engar efnislegar 
athugasemdir um núverandi reglur en einstaka breytingar á orðalagi. 
 
Verkefnahópur felur formann að leggja reglur skammtímavistunnar BsVest 
fyrir fund stjórnar BsVest til afgreiðslu. 
 

6. Reglur vegna styrk til náms, verkfæra og tækjakaupa 
 
Farið yfir núverandi reglur BsVest. Nokkrar efnislegar athugasemdir um 
núverandi reglur og einnig einstaka breytingar á orðalagi. 
 
Efnislegar breytingar eru hækkun á hámarks styrk námskeiðs og skólagjalda 
innanlands úr kr. 50.000,- í kr. 60.000,-, en þó aldrei meiri en 75% af útlögðum 
kostnaði, er það gert til að mæta kröfum samfélagsins, þar sem allur 
kostnaður hefur hækkað verulega, einnig var hækkun á hámarks styrk til 
tölvukaupa, hámarkið var 100.000 kr. en hefur verið hækkað í 120.000 kr. en 
þó aldrei meira en 75% af útlögðum kostnað. Einnig var styrkur til tölvukaupa 
til fjölfatlaðs einstaklings hækkaður úr kr. 150.000,- í kr. 175.000,- en þó aldrei 
meiri en 75% af útlögðum kostnað. 
 
Verkefnahópur felur formanni að leggja reglur vegna styrk til náms, verkfæra 
og tækjakaupa BsVest fyrir fund stjórnar BsVest til afgreiðslu. 
 

7. Reglur vegna frekari liðveislu. 
 
Verkefnahópur hefur unnið að nýjum reglum frekari liðveislu, lögð fram drög 
að nýjum reglum sem verkefnahópur hefur unnið að frá fundi verkefnahóps 
þann 9. maí 2016.  
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Lokahönd var sett á reglurnar og þær sendar út til verkefnahóps til samþykkis.  
Verkefnahópur felur formanni að leggja reglurnar fyrir stjórn BsVest til 
afgreiðslu, um leið og verkefnahópur hefur lokið sinni yfirferð. 
 
Einnig er formanni falið að kanna hámarkstíma í  grunnþjónustu annarra 
sveitarfélaga að svipaðri stærð og þau sveitarfélög sem mynda BsVest. 

 
8. Starfsdagur í vor 

 
Verkefnahópur leggur til að yfirskrift starfsdags verði Valdefling og unnið 
verður út frá því, félagsmálastjórarnir ásamt formanni undirbúa efni 
starfsdags. Lagt er til að starfsdagurinn verði haldin 23 maí nk. á Ísafirði. 

 
 

9. Aðalfundur /Ársskýrsla 2016. 
 
Formaður kynnir líklegan fundartíma aðalfundar BsVest og hvetur 
verkefnahóp til þess að sitja fundinn. 

 
 

 
 
 

Fundi slitið 15:30 
 

 
 
 
 
Sif Huld Albertsdóttir 
Verkefnastjóri 
BsVest 
 

 
 
 
 
 
 


