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Markmið – notendur fái almennt betri þjónustu fyrir sama fé
Starfsmenn málaflokks – verða eitt sterkt teymi
Sparnaður í stjórnunarkostnaði – strax 30-50%
Byggðasamlagsformið – er milliliður, oft með óskýrt umboð
Samningar við sveitarfélög geta verið stuttir eða langir

Þjónusta víðar:

Reynsla
Vesturbarð.

Með hagræðingu á einum stað og
í stjórnun má veita betri þjónustu
annarsstaðar innan málaflokksins.

Reynsla
Djúp

Ráðgjafi
Ísafjb.

Þjónusta veitt á Hólmavík

Betri þjónusta:
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Með því að þekking flæðir betur á milli starfsfólks
Með liðsheild og teymisvinnu – fleiri hendur, fleiri hugmyndir.
Aukið aðgengi að ráðgjöfum og sérþekkingu
Aukið faglegt samstarf

Áhrif á notendur
Reynsla
Vestfjörðum

Ráðgjafi X

Starfsmaður
Patreksfirði
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notendur verði sem minnst varir við breytingar
notendur leita með öll sín mál á einn stað
jafnræði án tillits til búsetu
mannréttindi, virðing, jafnrétti, frelsi
leit að nýjum lausnum í þjónustu við fatlað fólk

Hagræðing og sparnaður:

Stjórnandi
1

Stjórnandi
2

Stjórnandi
3

30-50% stöðugildi sparast í stjórnun
vegna samlegðar

• Strax sparast 30-50% stöðugildi
• Með aukinni samvinnu sparast vinna og fyrirhöfn.
• Stærri liðsheild og teymi koma augu á fleiri
möguleika til að hagræða og gera betur fyrir
peninginn

Aukið aðgengi allra að sérþekkingu:
• Aukin reynsla verður af málum sem sjaldan koma upp
• Greiður aðgangur að fjölbreyttri sérhæfingu
• Greiður aðgangur að skólasviði og öðrum sviðum
Ísafjarðarbæjar sem málaflokkur fatlaðra getur leitað til þegar
á þarf að halda
• Margþættari möguleikar í samskiptum við ráðuneyti

Byggðasamlög – milliliður – veikt umboð
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Stjórn
BsVest
Ákvarðanir
Samþykki verkefna

Úthlutun fjármagns

Ákvarðanir bæjarstjórnar, bæjarráðs og félagsmálanefndar Ísafjarðarbæjar
(Úthlutun fjármagns og samþykki verkefna)
Bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar

Fjárhagsráð sveitarstjóra
Deildarstjóri
I

Deildarstjóri II

30%

Sviðsstjóri
Ísafjarðarbæjar
50%

Ráðgjafahópur þjónustusvæðanna / félagsmálastjórar

Deildarstjóri III

Félmstjr.
Str/Reyk

Félmstjr.Vesturb/Tálknafj.

Félmstjr.
Bolv/Súðav.

100%

100%

55%

25%

10%

Búseta

Hvesta

Lengd
viðv/sumarþj.

Búseta

Frekari liðveisla

Skýrslur og fl.

Skammtímav.

Frekari liðveisla

Þjónusta við börn

Frekari liðveisla

Skýrslur og fl.

Skýrslur og fl.

Þjónusta við
fullorðna

Stuðningsfjölskyldur

Skýrslur og fl.

Skýrslur og fl.

Greiningarstöð
Skýrslur og fl.

Starfsmenn þjónustusvæða endurráðnir
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Verða starfsmenn Ísafjarðarbæjar
Halda óbreyttu lögheimili og búsetu
Félagsmálastjórar verða í X% hlutfalli starfsmenn Ísafjarðarbæjar
Félagsmálastjórar verða að öðru leyti áfram starfsmenn síns
sveitarfélags og gæta hagsmuna þeirra í ráðgjafaráði

Stöðugildi BsVest
• Færast til Ísafjarðarbæjar
• Kostur væri að halda núverandi starfsmanni vegna þekkingar

Þjónustusamningar sveitarf./þjónustusv. við Ísafjarðarbæ
• þjónustusamningar sem fela í sér að Ísafjarðarbær veiti þjónustuna
• Lengd umsemjanleg, t.d. 1-3 ár
• Uppsegjanlegir samningar, t.d. ef óánægja með þjónustu eða rekstur

Fjárhagsleg ábyrgð málaflokks
• Rekstrarhalli/afgangur deilist með sveitarfélögum eftir íbúafjölda
• Fjárhagsráð aðildarsveitarfélaga gerir tillögur um rekstraráætlanir
• Ráðgjafaráð aðildarsveitarf. gerir tillögur um samþykkt verkefna

96. gr. Samningur um að sveitarfélag taki að sér verkefni fyrir önnur
sveitarfélög.
Sveitarfélög geta samið um að eitt sveitarfélag taki að sér verkefni fyrir
annað eða önnur sveitarfélög.
Þegar sveitarfélag tekur að sér verkefni fyrir annað eða önnur sveitarfélög er
heimilt að ákveða að þau sveitarfélög sem teljast kaupendur þjónustu tilnefni
áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétt á fundi viðkomandi nefndar í því
sveitarfélagi sem telst þjónustuveitandi þegar málefni samstarfsverkefnisins eru
þar til umræðu. (ráðgjafahópur / félagsmálanefnd)
Fulltrúar í sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem hafa falið öðru
sveitarfélagi að annast fyrir sig afmörkuð verkefni samkvæmt þessari grein
eiga sama rétt á aðgangi að gögnum og upplýsingum um það verkefni hjá því
sveitarfélagi sem veitir þjónustuna og þeir hefðu ella haft skv. 28. gr.
(fjárhagsráð / ráðgjafahópur)

96. gr. frh.
Í samningi um samvinnu samkvæmt þessari grein skulu að lágmarki eftirfarandi atriði
tiltekin:
1. hvaða sveitarfélög eru aðilar að samstarfinu,
2. hvert þeirra sér um rækslu verkefnis,
3. nákvæm tilgreining viðkomandi verkefnis eða verkefna,
4. hvaða valdheimildir færist til þess sveitarfélags sem sér um verkefni,
5. gildistími samnings og á hvaða tíma sveitarfélagið taki verkefnið yfir,
6. þörf á staðfestingu á ákvörðunum um framkvæmd verkefnis,
7. hvort sveitarfélagi sé heimilt að gera samning við einkaaðila um framkvæmd
verkefnis skv. 100. gr.,
8. upplýsingagjöf til annarra samstarfsaðila,
9. fjárhagslegt uppgjör og samskipti vegna verkefnisins,
10. eignarhald á mannvirkjum, rekstrartækjum og öðrum verðmætum, ef við á, og
önnur mikilvæg atriði sem varða framkvæmd verkefnis og fjárútlát vegna þess.

96. gr. frh.
Ef sveitarfélög sem eru aðilar að samningi samkvæmt þessari grein
eru um það sammála má slíta samstarfi þegar í stað. Að öðrum
kosti getur hvert sveitarfélag sagt upp aðild sinni að samningi með
eins árs fyrirvara hafi ekki verið samið um annan uppsagnarfrest.

