
 
Byggðarsamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks. 

 
 
7. fundur verkefnahóps BSVest haldinn fimmtudaginn 16. júní 2011 kl. 13.00  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. Endurskoðun fjárhagsáætlunar 2011. 
Fresta varð fundi þann 8. júní þar sem gögn höfðu ekki borist, eins og áætlað var á fundi þann 20. maí 
s.l..  Verkefnastjóri kynnti að nú hefðu gögn borist frá öllum félagsþjónustusvæðum.  Verkefnastjóri 
gerir ráð fyrir að vinnu við endurskoðun fjárhagsáætlunar liggi fyrir í lok mánaðarins og verði þá lögð 
fyrir fund verkefnahóps.   

 
2. Neyðarþjónusta: 

Vísan til a. lið, 4. liðar, 6. fundargerðar verkefnahóps um neyðarþjónustu fyrir einstakling.  Búið er að  
hefja búsetuúrræði á Ísafirði eins og  ákveðið var á síðasta fundi.  Verkefnastjóri hefur sent öllum 
aðilum áætlun fyrir þessa einingu.  Úrræðið er nokkuð dýrara en áætlað var þar sem það þarf að vera 
næturvakt allar nætur en hlutir hafa gengið upp og verið er að vinna úr framkvæmdaratriðum eins og 
ráðningu starfsmanna o.þ.h..  Reykhólahreppur hefur samþykkt 40 tíma í liðveislu út þetta ár, sem er 
mikilvægt til þess að láta þetta verkefni ganga upp.  Auk þess hefur Ísafjarðarbær gert ráð fyrir 20 
tímum og sótt verður um aukningu á liðveislutímum þar.  Nú þegar farið verður í gegnum  allar 
fjárhagsáætlanir og geri verkefnastjóri  ráð fyrir að finna svigrúm fyrir þessari þjónustu. 
 

3. Bifreiðar í eigu BSVest og afnot þeirra 
Lagt fram minnisblað varðandi afnot bifreiða í eigu BSVest, samkvæmt samþykkt 4. fundar 
verkefnahóps 23. mars s.l..   

4. Erindi til BSVest. 

Bréf Ísafjarðarbæjar 9. júní 2011 (málsnr. 2011030086) frá ráðgjafa félagsþjónustu sveitarfélagsins 
með vísan til afgreiðslu verkefnahóps frá 6. fundi, þann 20. maí 2011, varðandi höfnun á umsókn um  
þjónustu einstaklings á heimili fyrir börn eða aukningu á þjónustu í skammtímavistun fyrir 
viðkomandi.   Verkefnastjóri lagði til eftirfarandi bókun;  
    

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks  skulu foreldrar fatlaðra barna eiga kost á 
skammtímavistun þegar þörf krefur. Skammtímavistun er ætlað að veita tímabundna dvöl til 
hvíldar og vegna erfiðra heimilisaðstæðna, svo sem vegna veikinda eða annars álags.   
Verkefnahópurinn hefur skilning á erfiðri aðstöðu viðkomandi og foreldrum en telur það ekki 
vera í  hlutverki  skammtímavistunarinnar að sinna dagvistun/lengri viðveru.   Hins vegar þarf 
að finna lausn á vanda fjölskyldunnar og horfa á úrræði til framtíðar fyrir viðkomandi 
einstakling með aðkomu og samvinnu sveitarfélagsins og BSVest. 

 
Bókunin samþykkt og  verkefnastjóra falið að vinna að  úrlausn málsins í samvinnu við sveitarfélagið, 
einnig ákveðið að fá lögfræðiálit á  þessari samþykkt og verkefnastjóri upplýsi verkefnahópinn um 
stöðu máls þegar álitið liggur fyrir. 
 
Verkefnahópur samþykkir einnig að fara yfir málefni skammtímaþjónustu í heild á sérstökum fundi og 
kalla til forstöðumann skammtímavistunar. 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 14.10  


