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Fundur í stjórn BsVest,  haldinn þriðjudaginn 25. September 2012 kl.11.00, í húsnæði 
Fjórðungssambands Vestfirðinga að Árnagötu 2- 4, 400 Ísafirði.   Mætt voru til fundar Albertína F 
Elíasdóttir, formaður, Friðbjörg Matthíasdóttir, Jóna Benediktsdóttir, Ómar Már Jónsson og Sveinn 
Ragnarsson. Auk þess sátu fundinn Arnheiður Jónsdóttir, verkefnastjóri og Aðalsteinn Óskarsson 
framkvæmdastjóri sem einnig ritaði fundargerð. 
 
Formaður setti fundinn og tilkynnti forföll Sigurðar Péturssonar og Jóns Jónssonar og í þeirra stað 
væru boðaðir varamenn, þau Jóna Benediktsdóttir og Sveinn Ragnarsson.  Gengið til dagskrár. 
 
Dagskrá  
 

1. Fundargerðir verkefnahópa frá 17. fundi frá 3. maí, 18. fundi frá 15. ágúst, 19. fundur 21. 
ágúst og 20. fundur 17. september s.l.. 

   
Lagðar fram fundargerðir verkefnahóps.  Verkefnastjóri fór yfir efni funda og svaraði 
fyrirspurnum.   
 
Albertína vék af fundi og Friðbjörg tók við stjórn fundarins. 
 
Verkefnastjóri kynnti tillögu 20. fundar um erindi frá félagsþjónustusvæðum sem þarf að taka 
afstöðu til vegna fjárhagsáætlunar ársins 2012 og 2013.   
 
Frá Ísafjarðarbæ. Erindi um frekari liðveislu.   Tillaga verkefnahóps er að auka framlög til 
sveitarfélagsins vegna nýrra einstaklinga í dagþjónustu, alls kr 1.476.412,- en vísa beiðni um 
aukna þjónustu til einstaklinga sem þegar eru í þjónustu, til fjárhagsáætlunargerðar 2013.  Aukið 
framlag komi úr varasjóði BsVest á árinu 2012.   
 
Frá Ísafjarðarbæ. Erindi um aukna þjónustu í skammtímavistun.  Tillaga verkefnahóps er að auka 
framlag vegna aukningar á tímabundnu þjónustuúrræði á meðan unnið er að langtímalausn.  
Framlag ársins 2012 nemi kr 381.720,-, aukið framlag komi úr varasjóði BsVest árinu 2012.  
Framlag ársins 2013 kr 1.272.400 verði sett í fjárhagsáætlun BsVest á árinu 2013.   
 
Frá Félagsþjónustu Stranda og Reykhólahrepps.  Erindi um búsetuúrræði fyrir einstakling í 
samstarfi við lögheimilissveitarfélag og sveitarfélag utan starfssvæðis BsVest.  Tillaga 
verkefnahóps er að vísa erindinu til fjárhagsáætlunargerðar 2013.    
 
Stjórn samþykkir framangreindar tillögur. 

 
2. Uppgjör 2011 framlög til félagsþjónustusvæða. 

 
Kynnt staða niðurstaða á rekstri félagsþjónustusvæða árið 2011 og greiðslur frá BsVest sama ár.   
 
Albertína kom til fundar. 
 
3. Upplýsingafundur Jöfnunarsjóðs 6.júní sl. 
Kynnt minnisblað verkefnastjóra um efni upplýsingafundar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga þann 
6.júní 2012.  Rætt um eftirfarandi atriði  

 endurskoðað framlag ársins 2012 verður kr 290.813.000,- sem er lækkun um 1,2 mkr frá 
fyrri áætlun.  Vísað til endurskoðun fjárhagsáætlunar 2012. 
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 framlag til sveitarfélaga á starfssvæði BsVest til tilraunarverkefnis um NPA nemur kr 
3.486.668,-.   

 Stjórn telur NPA áhugavert verkefni  og samþykkir þátttöku í tilraunaverkefninu um 
notendastýrða persónulega aðstoð svo fremi sem það leiðir ekki af sér  auknar 
fjárhagsskuldbindingar fyrir byggðasamlagið umfram það sem annars hefði orðið.  Stjórn 
felur þjónustuhópi að vinna verklagsreglur vegna þjónustuna og  hvetur 
félagsþjónustusvæðin til að kynna NPA fyrir notendum á  þeirra svæði. 

 reglugerð um framlög um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólks árið 
2012.  
  

4. Viðræður við  Capacent 
Lögð fram drög að verkefnatillögu varðandi úttekt á starfssemi BsVest.  Tillagan byggir á 
fundum sem framkvæmdarstjóri og verkefnastjóri BsVest hafa átt með Capacent.  Stjórn 
samþykkir að ganga til samninga við Capacent á grundvelli þessar tillögu.  Kostnaður verði að 
hámarki 1,6 mkr án VSK, breytist forsendur til hækkunar verði málið tekið að nýju upp í 
stjórn.     
 

5. Ársskýrsla BsVest 
Verkefnastjóri kynnti drög að ársskýrslu BsVest 2011.  Stjórn samþykkir efni ársskýrslu og 
felur verkefnisstjóra og framkvæmdastjóra að kynna hana sveitarfélögum.  
 

6. Ársreikningar BsVest 2011 
Mættur til fundar Guðmundur E Kjartansson, löggiltur endurskoðandi.  Guðmundur fór yfir 
niðurstöðu ársreiknings 2011 og svaraði fyrirspurnum.  Stjórn staðfesti ársreikning með 
undirritun sinni og vísar ársreikningi til afgreiðslu ársfundar samlagsins. 
 

7. Þingsályktun um framkvæmdaráætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. 
Verkefnastjóri fór yfir atriði sem snúa að BsVest í framkvæmdaráætluninni en kynnti að  
félagsmálastjórar sveitarfélaga fjalli um atriði er varða sveitarfélögin. 
 

8. Upplýsingagjöf verkefnastjóra / framkvæmdarstjóra. 
 
Verkefnastjóri tók til umræðu 6. lið 19. fundar er varðar tillögu um skipan varamanna í 
verkefnahóp BsVest.  Stjórn telur ekki þörf á skipan varamanna eins og staðan er nú en vísar 
til úttektar á starfsemi BsVest s.m.b. 4. lið þessa fundar. 
 
Rætt um almennt um starfsemi BsVest á grundvelli málefna þjónustuþega á  
félagsþjónustusvæðum.  Kjarni þessarar umræðu er skipulagning og uppbygging 
búsetuþjónustu á Vestfjörðum og í þeim efnum eru mest aðkallandi úrlausnarefni hjá 
Ísafjarðarbæ.   
 

9. Fjárhagur BsVest. 
Framkvæmdastjóri fór yfir greiðslur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, til BsVest á árinu 2012.   
Fyrstu fjóra mánuði ársins voru greiðslur undir áætlun, eða sem nam tæpum 11 mkr, síðan 
hafa greiðslur verið yfir áætlun en samt ekki það háar að þær nái að jafna út þennan mismun, 
sem var í lok ágúst s.l. um 6 mkr.  Leitað hefur verið skýringa hjá Jöfnunarsjóði um þessa 
stöðu.  Skýringar hafa verið á þá leið að staðan myndi jafnast þegar líði á árið, verði það ekki 
þá verður að skoða málið að nýju.  Stjórn felur formanni og framkvæmdastjóra að kalla eftir 
mati á þessu máli.      
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Framkvæmdastjóri benti einnig á að ný áætlun um framlög ársins 2012 frá í júní s.l. gerði ráð 
fyrir lækkun framlags ársins sem næmi um 1,1 mkr, eða úr 291,9 mkr í 290,8 mkr. 

 
 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 15.15. 


