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Fundargerð stjórnar BsVest 16.02.2021, kl.8.30  
Fundur haldin í fjarfundi, mættir voru: 
Jóhanna Ösp Einarsdóttir, Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, Ólafur Þór Ólafsson, Birgir Gunnarsson, og Jón 
Páll Hreinsson sem ritaði fundargerð.  
 
Dagskrá: 
 

1. Fundargerð Verkefnahóps frá 8.02 
 
Fundargerð kynnt. 
 

2. Dómsmál 
Lagt fram til afgreiðslu. 
 
Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir niðurstöðu í dómi Landsréttar í máli VPH gegn 
Ísafjarðarbæ ásamt minnisblaði frá Andra Árnasyni, lögmanni Ísafjarðarbæjar í málinu. 
 
Stjórn BsVest styður afstöðu Ísafjarðarbæjar í samræmi við niðurstöðu minnisblaðsins og 
felur framkvæmdastjóra að vinna með bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar að afgreiðslu þess í 
samræmi við bókun stjórnar undir 3.lið frá 15.desember sl.. 
 
 

3. Fjárhagsáætlun 2022 
 
Farið yfir fjárhagsáætlun BsVest fyrir árið 2022. Framkvæmdastjóra er falið að skýra stöðu 
rekstrar BsVest fyrir aðildarsveitarfélögum. 
 

4. Erindi Anna Valgerður Einarsdóttir, deildarstjóri á velferðarsviði Ísafjarðarbæjar vegna 
bakvaktagreiðslu forstöðumanna í þjónustueiningum BsVest. 
 
Stjórn staðfestum fyrri ákvörðun um að heimila greiðslu 15klst á mánuði vegna bakvakta. 
Ákvörðun um kostnaðarauka vegna þeirra tillagna sem fram kemur í erindi Önnu Valgerðar er 
frestað þangað til vinna við endurskoðun fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 er lokið. 
 

5. Erindi Ísafjarðarbæjar um aukningu í Búetu 
Lagt fram til afgreiðslu. 
 
Lagt fram erindi frá Ísafjarðarbæ um aukningu í Búsetu vegna þjónustu við fatlaðan 
einstakling. 
 
Stjórn samþykkir erindið og felur framkvæmdatjóra að upplýsa velferðasvið Ísafjarðarbæjar 
um niðurstöðuna. 
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6. Erindi frá Ísafjarðarbæ um breytingu í skammtímavistun og hagræðingu í þjónustu 
Lagt fram til afgreiðslu. 
 
Lagt fram greinargerð og erindi frá velferðasviði Ísafjarðarbæjar vegna breytinga í 
skammtímavistun og aukningu í búsetu. 
 
Stjórn samþykkir erindi Ísafjarðarbæjar og felur framkvæmdastjóra að upplýsa velferðasvið 
um niðurstöðuna. 
 
 

7. Framkvæmdastjórn BsVest 
 
Formaður og starfandi framkvæmdastjóri óskaði eftir því að draga til baka samkomulag um 
þóknun vegna vinnuframlags formanns. 
 
Ósk formanns er kynnt. 
 
 
 

 
Fundi slitið 10:25 
 
Fundargerð ritar Jón Páll Hreinsson. 

 


