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Fundargerð í stjórnarfundar BsVest, haldinn 1.mars 2012  kl. 9.00, fundurinn var haldinn í síma á 
Ísafirði, Bíldudal, Patreksfirði og Hólmavík.   Mætt voru Albertína F Elíasdóttir, formaður, Ómar Már 
Jónsson, Sigurður Pétursson, Friðbjörg Matthíasdóttir og Jón Jónsson.  Auk þeirra sátu fundinn 
Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri og Arnheiður Jónsdóttir, verkefnastjóri. 
 
 
Dagskrá  
 

1. Fundargerð stjórnar 7. febrúar 2012. 
Lögð fram fundargerð 7. febrúar 2012. Fundargerð samþykkt. 

2. Fundargerð verkefnahóps frá 15. og 16. fundi  
Lögð fram fundargerðir verkefnahóps 15. fundar, 18. janúar 2012 og fundargerð 16. 
verkefnahóps frá 29. febrúar 2012. 
Verkefnastjóri kynnti efni fundargerða verkefnahóps.  
Rætt um efni bókunar á 16. fundi varðandi fjárhagsáætlun og skiptingu fjármagns á milli 
félagsþjónustusvæða.  Samþykkt að vísa efni máls til næsta sameiginlegs fundar 
verkefnahóps og stjórnar. 
Verkefnastjóri kynnti drög að vinnulagi við gerð fjárhagsáætlunar í framhaldi af umræðu 
verkefnahóps. 

3. Skipting fjármagns milli félagsþjónustusvæðanna. 
Verkefnisstjóri og framkvæmdastjóri lögðu fram tillögu að fjárhagsáætlun fyrir árið 2012. 

a. Tillaga um umsýslukostnað 
Tillagan gerir ráð fyrir að hlutfall umsýslukostnaðar taki mið fjölda stöðugilda hjá hverju 
félagsþjónustusvæðis, sem hér segir;  
 
 

3,5% fyrir svæði sem eru með fleiri en 25 stöðugildi  

2.5% fyrir svæði sem eru með  stöðugildi á bilinu 10 - 25  

 1.5% fyrir svæði sem eru með stöðugildi 0 - 10. 
 
Samþykkt fyrir árið 2012. 

b. Tillaga um % skiptingu félagsþjónustusvæðanna 
Lögð fram tillaga um skiptingu á framlögum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og útsvarshluta 
sveitarfélaga.  

     

Ísafjarðarbær 
 

83,36% 

 Félagsþjónusta Stranda og Reykhóla  6,12% 

Félagsþjónustan við Djúp 1,24% 
Félagsþjónusta vestur 
Barðastrandasýslu 0,36% 

BsVest 
 

4,01% 

BsVest, varasjóður 4,91% 

  
100,00% 

 Tillagan samþykkt fyrir árið 2012 
 
 
 

c. Tillaga um skiptingu umframáætlunar. 
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Þegar allir eru búnir að setja fram fjárhagsáætlanir sýnar eru áætlanirnar kr -            
5.203.049    umfram áætlaðar tekjur. Tillaga um að skipta  þeirri fjárhæð milli 
félagsþjónustusvæðanna og BsVest samkvæmt % hlutfalli. Með því er hlutdeild hvers 
og eins í „umframkeyrslunni“ sem hér segir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Samþykkt.  
 
Samkvæmt ofangreindu verður skiptingin  eftirfarandi: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tillagan samþykkt með fyrirvara um áætlun á útsvarstekjum sveitarfélaga frá Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga.  Stjórn felur verkefnastjóra að vinna áfram með félagsþjónustusvæðum að 
skoða rekstur svæðanna í heild og einstakra starfsstöðva.  

 
Kostnaður við yfirstjórn verði reiknaður miðað við kostnað við fjölda funda stjórnar og 
bókhald.   

 
Kostnaður við starfsdag BsVest, samþykktur. 

 
 

4. Breytinga á grein 5  í þjónustusamningi og breyting á viðauka 2. 
Framkvæmdarstjóra og verkefnastjóra falið að gera breytingar á 5. grein þjónustusamnings 
og viðauka 2 í samræmi við samþykktir fundarins. 

5. Önnur mál. 
 

 Verkefnastjóri lagði fram minnisblað  þar sem fram koma  tillögu um vinnulag innan BsVest. 
 
Formaður og framkvæmdastjóri kynntu viðræður sem hafa farið fram við Innanríkisráðuneyti um 
framlög BsVest á árinu 2011 á grundvelli áætlana Svæðisskrifstofu um málefna fatlaðra. 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 12.00 
 

   Ísafjarðarbær 
 

-                 4.337.042      

Félagsþjónusta Stranda og Reykhóla  -                     318.291      

Félagsþjónustan við Djúp -                       64.506      

Félagsþjónusta vestur Barðastrandasýslu -                       18.856      

BsVest 
 

-                     208.758      

BsVest, varasjóður -                     255.596      

Ísafjarðarbær 
 

              243.310.501      
Félagsþjónusta Stranda og 
Reykhóla                  17.856.299      

Félagsþjónustan við Djúp                    3.618.828      
Félagsþjónusta vestur 
Barðastrandasýslu                    1.057.848      

BsVest 
 

                11.711.420      

BsVest, varasjóður                 14.339.104      

  
              291.894.000      


