
 

 

Fundargerð Verkefnahóps í Byggðarsamlagi Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks 

 

25. janúar 2022, kl.11.00 

 

Mætt: 

Jón Páll Hreinsson, formaður stjórnar og starfandi framkvæmdastjóri 

Þóra Marý Arnórsdóttir  

Arnheiður Jónsdóttir  

Soffía Guðrún Guðmundsdóttir  

Guðný Hildur Magnúsdóttir 

 

Dagskrá: 

1. Verkefnalisti Verkefnahóps 
 
Farið yfir verkefnalista. 
 

2. Greiðslur fyrir stuðningsfjölskyldur 
 

Lagt fram minnisblað velferðasviðs Ísafjarðarbæjar vegna áhrifa fyrirhugaðrar hækkunar á 

greiðslum fyrir stuðningsfjölskyldur. 

 

Verkefnahópur leggur til eftirfarandi breytingar á greiðslum til stuðningsfjölskyldna: 

 

 

Tafla 3 sýnir áhrif hækkunar á fjárhagsáætlun sveitarfélaga/þjónustu svæða. Um er að ræða 20% 

hækkun frá gjaldskrá fyrir árið 2021. 

Áhrif fyrirhugaðrar hækkunar á greiðslum fyrir stuðningsfjölskyldur  

  Áætlun 2022 

Skv. Gjaldskrá 

2021 20% hækkun 

Kostnaður m. 

20% hækkun 

Mismunur 

m.v. áætlun 

2022 

 

Vesturbyggð 0 873,600 174,720 1,048,320 -1,048,320  

Ísafjarðarbær 7,626,511 7,503,200 1,500,640 9,003,840 -1,377,329  

Súðavík 933,888 912,000 182,400 1,094,400 -160,512  

Strandabyggð 3,800,000   760,000 4,560,000 -760,000  

Bolungarvík 2,300,000   460,000 2,760,000 -460,000  

Mismunur         -3,806,161  



 

Heildaráhrif þessara breytinga er áætlaður kr.3.806.161.- 

 

Verkefnahópur felur jafnframt framkvæmdastjóra að leggja tillögu að greiðslum fyrir 

stuðningsfjölskyldur vegna 2023 fyrir verkefnahóp í ágúst n.k. 

 

 
3. Styrkumsókn í Náms- og verkfærakostnað (25.gr.) 

 
Lagt fyrir umsókn frá velferðasviði Ísafjarðarbæjar um styrk til verkfærða og tækjakaupa til 
fatlaðs einstaklings. Styrkumsókn er samþykkt í samræmi við reglur BsVest um styrki til náms-
, verkfæra og tækjakaupa. 
 

4. Aukning í búsetu hjá Ísafjarðarbæ (tekið fyrir að nýju, sömu gögn) 
 
Lagt fram erindi frá Velferðasviði Ísafjarðarbæjar þar sem óskað er eftir aukningu í búsetu á 
Ísafirði. 
 
Verkefnahópur leggur til að umrædd aukning verði heimiluð og felur deildarstjóra málefna 
fatlaðra hjá Ísafjarðarbæ að útbúa viðeigandi viðauka og leggja fyrir stjórn til afgreiðslu. 
 

5. Erindi frá J.sj. – Yfirfara lista yfir þá einstaklinga sem greitt er með skv. 3. áætlun 2021 
 
Lagt fram erindi frá Jöfunarsjóði,með tilvísun í mál SRN20100053. Meðfylgjandi er listi yfir þá 
einstaklinga sem greitt er með skv. 3. áætlun 2021 og óskar Jöfnunarsjóður eftir 
athugasemdum fyrir 1.mars n.k. 
 
Fulltrúum í verkefnahóp falið að skoða listan fyrir sitt svæði, en afgreiðslu frestað þangað til 
frekari upplýsingar liggja fyrir frá þjónustusvæðunum. 
 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.11.59. Fundargerð ritar Jón Páll Hreinsson. 

 

 


