BYGGÐASAMLAG VESTFJARÐA UM MÁLEFNI FATLAÐS FÓLKS

Fundargerð
Fundur haldin þann 20. september 2017 kl: 13:00.
Mættir eru: Indriði Indriðason Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri BsVest og Sif Huld
Albertsdóttir verkefnastjóri BsVest
Í síma voru mættir: Andrea Kristín Jónsdóttir formaður, Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, Pétur G
Markan
Dagskrá:
1. 63. fundargerð verkefnahóps BsVest
2. Umsókn varðandi styrk til náms, verkfæra og tækjakaupa.
3. Reglur v. frekari liðveislu
4. Umsókn um skammtímavistun

5. Greinargerð frá Ísafjarðarbæ vegna breytingar á rekstrarfyrirkomulagi BsVest

Formaður setur fundin og gengið er dagskrá:
1. 63. fundargerð verkefnahóps BsVest
Lögð fram til kynningar.
2. Umsókn varðandi styrk til náms, verkfæra og tækjakaupa.
Umsókn samþykkt og verkefnastjóra falið að tilkynna styrkþega um niðurstöðuna.
Gísli Halldór Halldórsson kom á fundin.
3. Reglur v. frekari liðveislu.
Stjórn samþykkir að senda drög að reglum um frekari liðveislu til sveitar/
bæjarstjórna til umsagnar.
4. Umsókn um skammtímavistun.
Stjórn samþykkir erindi um vistun í skammtímavistun fyrir árið 2018.
Sif Huld vék af fundi kl 13.40.
5. Greinargerð frá Ísafjarðarbæ vegna breytingar á rekstrarfyrirkomulagi BsVest
Lagt fram minnisblað frá Ísafjarðarbæ dags. 15. september 2017 Tillaga
Ísafjarðarbæjar um breytt skipulag og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk á
Vestfjörðum – útfærsla auk tillögu að skipuriti. Gísli Halldór hafði framsögu um
efni málsins.
Til máls tóku auk Gísla Halldórs; Andrea, Indriði, Ingibjörg og Pétur.
Formaður gerði tillögu í lok umræðu.
Ársfundur BsVest þann 24. maí 2017 samþykkti að aðildarsveitarfélög BsVest
hefji sameiginlega vinnu við skoðun á breyttu fyrirkomulagi á starfsemi BsVest.
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Þar verði skoðaður sérstaklega sá möguleiki að Ísafjarðarbær verði leiðandi
sveitarfélag í rekstri málaflokks fatlaðs fólks.
Stjórn BsVest telur að með minnisblaði Ísafjarðarbæjar liggi fyrir útfærsla tillögu
um leiðandi sveitarfélag, tillögu sem sveitarfélögin geti tekið til efnislegrar
umræðu. Stjórn felur framkvæmdastjóra að senda aðildarsveitarfélögum BsVest
tillöguna til kynningar. Ísafjarðarbær kynni síðan útfærslu tillögunnar á haustþingi
Fjórðungssambands Vestfirðinga þann 30. september n.k. og svari fyrirspurnum.
Stjórn felur framkvæmdastjóra einnig að undirbúa boðun aukaþings BsVest, á
þingið verði fulltrúum þjónustuþega boðaðir auk fleiri aðila. Efni þingsins verði
umfjöllun um breytt fyrirkomulag á starfsemi BsVest en efnistök verði ákveðin í
framhaldi af kynningu á tillögu Ísafjarðarbæjar á komandi haustþingi FV.
Tillagan samþykkt
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