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8. fundur verkefnahóps BSVest haldinn mánudaginn 11. júlí 2011 kl. 10.00  í síma.   Mætt voru til 
fundar, Arnheiður Jónsdóttir (Patreksfirði),  Elsa Reimarsdóttir (Patreksfirði), Guðný Hildur 
Magnúsdóttir (Bolungarvík), Hildur Jakobína Gísladóttir (Hólmavík) og Margrét Geirsdóttir (Ísafirði).  
Einnig sat fundinn Aðalsteinn Óskarsson (Ísafirði) sem ritaði fundargerð. 
 
 
Verkefnastjóri setti fundinn og gengið til dagskrár. 

 
1. Fundargerð 7. fundar 16. júní 2011. 

Fundargerð 7. fundar lögð fram og samþykkt. 

2. Skammtímavistun og þjónusta hennar. 

Framhald á umræðu frá 16. júní s.l. (7. fundur) vegna bréfs Ísafjarðarbæjar 9. júní 2011 (málsnr 
2011030086) frá ráðgjafa félagsþjónustu sveitarfélagsins með vísan til afgreiðslu verkefnahóps frá 6. 
fundi, þann 20. maí 2011 þar sem Verkefnahópurinn hafnaði  umsókn um  þjónustu á heimili fyrir 
börn eða aukningu á þjónustu í skammtímavistun fyrir einstakling og taldi það ekki í hlutverki 
Skammtímavistunarinnar að  sinna dagþjónustu/lengri viðveru.    
 
Á 7. fundi Verkefnahópsins þann 16.júní s.l., var verkefnastjóra falið að vinna að lausn málsins og 
kalla eftir nánari gögnum við úrvinnslu þess.  Verkefnastjóri lagði fram gögn varðandi vinnslu þess; 

 

 Lögfræðiálit frá lögfræðingi SIS um bókun og afgreiðslu Verkefnahópsins á framangreindum 
fundi.  

 Minnisblað frá fundi með félagsþjónustu  Ísafjarðarbæjar. 
 
Rætt um efni máls og samþykkt að ræða það með víðari skírskotun en varðar upphaf máls með vísan 
til umfjöllunar málefnum einstaklinga á 5. fundi og 6. fundi verkefnahópsins.  Eftirfarandi bókun var 
samþykkt;  
  

Verkefnahópurinn samþykkir að veita dagþjónustu eftir skólatíma í framhaldsskóla í 
skammtímavistun fyrir tvö börn  þ.e.a.s. frá kl. 17.00 – 19.00  veturinn 2011 – 2012, þrátt fyrir 
að það sé ekki um lögbundna þjónustu að ræða og vill ítreka bókun frá 7. fundi þann 16.júní 
2011 varðandi efni máls.  Verkefnahópurinn hefur á sama tíma skilning á að mikið sé um að 
vera og aukið álag verði hjá aðstandendum og börnunum  þegar þau  færast af grunnskólastigi 
yfir á framhaldsskólastig.  Fyrirkomulag skammtímavistunar er varðar dagþjónustu/lengri 
viðveru  hefur miðast við lausnir  fyrir börn á grunnskólaaldri og er nýtt viðfangsefni að leita 
lausna fyrir börn á framhaldsskólastigi.  Veruleg röskun skammtímavistunar með skömmum 
fyrirvara eykur við vanda aðstandenda og barna þeirra, sem hér eru aðilar máls.  Vinna við að 
finna varanlegri lausn hefjist nú þegar að afloknu sumri en framvegis mun skammtímavistunin 
ekki veita börnum dagþjónustu og einungis sinna lögbundnum verkefnum.   
 
Verkefnahópurinn er sammála um að aðstandendur greiði fæðiskostnað  vegna 
dagþjónustu/lengdrar viðveru en börnin fá síðdegishressingu og kvöldverð í vistuninni.  
Áætlaður viðbótarkostnaður  vegna þessarar þjónustu  fram til áramóta er kr. 270.000,- og 
vísast til endurskoðunar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011. Kostnaður vegna þessarar 
viðbótarþjónustu fyrir vorönn 2012 verður inn í fjárhagsáætlun fyrir það ár  og skipulagi 
Skammtímavistunarinnar.  
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Verkefnastjóra falið að leita eftir fjárstuðningi  til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við börn 
á framhaldsskólastigi eins og fram kemur í lögfræðiáliti Sambands íslenskra sveitarfélaga að fordæmi 
eru fyrir.   
 
Verkefnastjóra falið að senda félagþjónustu Ísafjarðarbæjar bréf þessa efnis og boða fund þann  1. 
september n.k. kl. 11.00 – 14.00 með Verkefnahópnum og  deildarstjóra Skammtímavistunar þar sem 
farið verður yfir starfssemi  og skipulag skammtímavistunarinnar. 
 
Harpa Stefánsdóttir, ráðgjafi félagsþjónustu Ísafjarðarbæjar mætti til fundar við umfjöllun málsins en 
vék af fundi áður en bókun var tekin til umræðu. 
 

3. SIS matið 

Þann 4.júlí s.l. var haldin fjarfundur vegna SIS matsins á Vestfjörðum, þessi fundur var hluti af 
fundarröð sem Velferðarráðuneytið  og Greiningarstöðin  halda með þjónustusvæðunum  um allt 
land til að fara yfir athugasemdir varðandi SIS  matið. Fulltrúar félagsþjónustusvæðanna voru boðaðir 
á fundinn ásamt Verkefnastjóra.   
 
Fundurinn var haldinn í fjarfundi og var Arnheiður Jónsdóttir á Patreksfirði, Margrét Geirsdóttir og 
Harpa Stefánsdóttir á Ísafirði, Hildur Jakobína Gísladóttir  og Hlíf Hrólfsdóttir á Hólmavík og í 
Kópavogi voru Þór G. Þórarinssón  frá Velferðarráðuneytinu,Tryggvi Sigurðsson  frá 
Greiningarstöðinni  og Guðmundur Arnkelsson frá Háskóla Íslands.  Verkefnastjóri lagið fram 
minnisblað frá fundinum.  Á fundinum var ákveðið að  halda upplýsingafund  um SIS matið með 
félagsþjónustunni á Vestfjörðum í ágúst, nánara fyrirkomulag á fundinum ákveðið síðar. 
 

4. Farið yfir sumarleyfi verkefnahóps og verkefnastjóra.  

Verkefnastjóri verður í fríi 13. júlí – 2. ágúst. 
Félagsmálastjóri Félagsþjónustu Stranda og Reykhólahrepps verður í fríi 11.júlí  - 2.ágúst. 
Félagsmálastjóri Félagsþjónustu Vestur- Barðastrandasýsl verður í fríi frá 1.ágúst – 31.ágúst. 
Félagsmálastjóri Félagsþjónustunnar við Djúp verður í fríi  frá 7.ágúst – 18.ágúst. 
Sviðsstjóri fjölskyldusviðs Ísafjarðarbæjar ferð í frí um miðjan ágúst.  
 

5. Önnur mál. 

Framkvæmdastjóri vísaði til fyrri samþykktar verkefnahóps um endurskoðun fjárhagsáætlunar 
samlagsins.  Verkefnastjóri skýrði að gögn sveitarfélaganna eru á mismunandi formi og ekki mögulegt 
að ljúka við afgreiðslu endurskoðaðrar fjárhagsáætlunar BSVest nema með ákveðnum fyrirvörum.  
Gögn sem hafa borist gefa þó til kynna að kostnaður er hærri en áætlaður var fyrir þjónustuna.   
Framkvæmdastjóri lagði áherslu á að kynna verða endurskoðaða áætlun á fjórðungsþingi þann 2. og 
3. september n.k., en þingið er um leið aðalfundur samlagsins.  

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 11.00  

 
 


