
Verklag framkvæmdastjóra BsVest 2019. 

 

Fundir stjórnar 
o Nauðsynlegt er að ákveða  nokkra fundi stjórnar  á árinu. 
o Tillaga um að það verði 2 snertifundir á ári og 4-5 símafundir. Einn af þessum snertifundum 

verði fundur með verkefnahópnum. 
▪ Dagskrá fund: 
▪  

Fundir með verkefnahóp 
o  Ráð fyrir að það verði 5-6 snertifundir á ári, eins margir símafundir og þurfa þykir. 
o Þriðjudagssímtöl, heyrumst og förum yfir líðandi viku. 

Janúar 

✓ Uppgjör ársins kemur 1. febrúar ár hvert. 

✓ Fá ársfjórðungsuppgjör frá sveitarfélögum og rýna  það 

✓ Yfirfara reglur og sjá til þess að ekkert hafi breyst í regluverkinu á milli ára. 

✓ Lengd viðvera 

✓ Fylgt eftir endurmati á SIS 

✓ Heimili fyrir börn 

✓ Bókhald 

✓ Útsvar komandi árs samþykkt hjá stjórn 

o Ferðir mánaðarins: 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 

Febrúar 

✓ Þjónustu og samstarfssamningar endurnýjaðir 

✓ Verkefnahópsfundur 

✓ Framkvæmdastjórafundur, kynna fjárhagsáætlun og niðurstöður ársins. 

✓ Bókhald 

✓ Uppgjör með endurskoðanda 

✓ Leiðbeinandi reglur um stuðningsfjölskyldur og styrk til náms verkfæra og tækjakaupa, inn í 

samráðsgátt, farið yfir með verkefnahóp. 

✓ Lengd viðvera, vegna rangs útreiknings jöfnunarsjóðs  

✓ Niðurstaða útsvars hvers árs, frá sambandi Íslenskra Sveitarfélaga.  

o Ferðir mánaðarins: 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku. 

✓ Umræðu og upplýsingafundur mánudaginn 18. febrúar vegna innleiðingar nýrra laga. 

✓ Málþing vegna dag sjaldgæfra sjúkdóma, þema í ár er samþætting heilbrigðis og félagsþjónustunnar.  

Mars 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 

✓ Hólmavík 

✓ Patreksfjörður 

✓ Ársreikningur tilbúin og stjórn þarf að fara yfir hann. 

✓ Stjórnarfundur 



✓ Verkefnahópsfundur með stjórn. 

✓ Fylgja á eftir þjónustu og samstarfssamningum. 

o Ferðir mánaðarins: 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 

✓ Hólmavík 

✓ Patreksfjörður 

✓ Tálknafjörður (að beiðni sveitarstjóra þar.) (Frestaðist) 

Apríl  

✓ Ársskýrsla fyrri árs unnin  

✓ Ársskýrsla tilbúin og kynnt stjórn og verkefnahóp 

✓ Undirbúningur undir aðalfund 

✓ Stjórnarfundur til að skrifa undir ársreikning 

✓ Fá ársfjórðungsuppgjör frá sveitarfélögum og rýna  það 

o Ferðir mánaðarins: 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 

✓ Reykjavík á stjórnarfund 

Maí  

✓ Aðalfundur, dagsetning með Vestfjarðarstofu. 

✓ Aðalfundargerð 

✓ Verkefnahópsfundur 

✓ Starfsdagur/námskeiðsdagur 

o Ferðir mánaðarins 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 

✓ Patreksfjörður 

✓ Hólmavík 

✓ Tálknafjörður 

✓ Reykhólar 

Júní 

✓ Fjárhagsáætlunargerð 

✓ Almenn störf 

✓ Stjórnarfundur 

o Ferðir mánaðarins 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 

Júlí 

✓ Sumarfrí framkvæmdastjóra  

✓ Fá ársfjórðungsuppgjör frá sveitarfélögum og rýna það 

✓ Fjárhagsáætlunargerð 

✓ Almenn störf/ yfirfara reglur og reglugerðir innan BsVest 

 



Ágúst 

✓ Fjárhagsáætlunargerð 

o Viðmið fyrir ráðgjöf og stjórnun 

o Gjaldskrá vegna stuðningsfjölskyldna fyrir hvert komandi ár. 

✓ Samstarfs og þjónustusamningar fyrir komandi ár. 

o Ferðir í ágúst 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 

September 

✓ Fjárhagsáætlunargerð með verkefnahóp 

✓ Framkvæmdastjórafundur 

✓ Verkefnahópsfundur 

✓ Almenn störf/ yfirfara reglur og reglugerðir innan BsVest 

✓ Styrkur til 25 gr. náms, verkfæra og tækjakaupa. 

o Ferðir mánaðarins 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 

✓ Patreksfjörður 

✓ Hólmavík 

✓ Reykhólar 

Október 

✓ Fjárhagsáætlunargerð með stjórn 

✓ Stjórnarfundur 

✓ Verkefnahópsfundur 

✓ Fá ársfjórðungsuppgjör frá sveitarfélögum og rýna það 

✓ Almenn störf/ yfirfara reglur og reglugerðir innan BsVest 

✓ Styrkur til 25 gr. 

✓ Senda út samstarfs og þjónustusamninga fyrir komandi ár. 

o Ferðir mánaðarins 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 

Nóvember 

✓ Almenn störf/ yfirfara reglur og reglugerðir innan BsVest 

✓ Fjárhagsáætlun komandi árs. 

o Ferðir mánaðarins 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 

Desember 

✓ Stjórnarfundur 

✓ Verkefnahópsfundur 

✓ Fjárhagsáætlun tilbúin fyrir komandi ár. 

✓ Framkvæmdastjórafundur  (jan ár hvert) 

o Ferðir mánaðarins 

✓ Bolungarvík einu sinni í viku 



 

o Uppgjör fyrra árs. 
o Framkvæmdastjóri vinnur uppgjör á hverju ári, ársfjórðungs eða 9. Mánaðar uppgjör þannig 

er hægt að fylgjast betur með fjármagni og starfi BsVest. 
o Áætlun útsvars 2019 

o Áætlað útsvar sveitarfélagana lá fyrir í lok árs 2018, farið er eftir tölum frá Sambandi Íslenskra 
sveitarfélaga og í einhverjum tilfellum frá sveitarfélögunum,  

o Verkefni sem liggja fyrir 
o Samvinna meðal sveitarfélaga 
o Samræmd fjárhagsáætlunargerð, fundur með fjármála- og framkvæmdarstjórum 

sveitarfélaga innan BsVest.  
o Reglur um NPA 

o Fjárhagsáætlunargerð 

o Framlag frá jöfnunarsjóð fyrir 2019 er 445 millj.kr.. 

o Fjárhagsáætlanir endurskoðaðar fyrir árið 2019. 

o Fjárhagsáætlunargerð 2020. 

o Þriggja ára áætlun gerð fyrir BsVest 

o Reglur og samningar. 

o Yfirfara reglur með hliðsjón af nýjum lögum og reglugerðum 

o Sett fram verklag við skil áætlana  og ákvarðanatöku um skiptingu fjármagnsins: 
o Hvenær fjárhagsáætlun/drög af henni frá sveitarfélögum skulu koma inn á borð.  
o Framkvæmdastjóri mun skila drögum af fjárhagsáætlun BsVest til stjórnar viku seinna. 
o Framkvæmdastjóri biður einnig um starfsáætlun frá hverju sveitarfélagi fyrir sig. 
o Félagsþjónustusvæðin skili samræmdri greinagerð með fjárhagsáætlunum. 
o Fjárhagsáætlanir og % skipting kynnt fyrir verkefnahóp en tekið fyrir af stjórn. 

 
Árið 2019. 
 
Mikil vinna hefur verið í að ræða við ráðuneyti og vinna í heimili fyrir börn og einnig unnið í fjárhagsáætlunargerð og 

uppgjörinu.  Ásamt því að vera að vinna í ársskýrslu og ársreikning BsVest. Fyrir liggur vinnu/verklag innan BsVest 

sem framkvæmdastjóri getur stuðst við hvern mánuð fyrir sig, einnig getur stjórn/framkvæmdastjórar farið yfir 

listann ef það er eitthvað sem þeim finnst vanta inn á verkefni framkvæmdastjóra.  

Framkvæmdastjóri mun á næstu dögum senda út samstarfs og þjónustusamninga fyrir árið 2019. Breyting hefur átt 

sér stað á þeim þar sem nýjar reglur í málaflokknum voru teknar í gildi frá og með 1 október 2018. 

Umræða sem átti sér stað um frystingu framlaga jöfnunarsjóðs,  þegar það stóð sem hæðst athugaði 

framkvæmdastjóri hvaða áhrif það hefði á BsVest og á þrem árum  eru þetta 8,5 millj.kr.. 

Gögn BsVest: 

Eins og glöggir hafa kannski séð er heimasíðan enn í vinnslu, en hún er tengd Vestfjarðastofu, en framkvæmdastjóri 

þarf að handsetja öll gögn BsVest inn á nýju heimasíðuna. 

Námskeið/málþing: 

Umræðu og upplýsingafundur vegna nýrra laga var haldinn í febrúar sl. Einnig fór framkvæmdastjóri á málþing sem 

bar yfirskriftina:  samþætting heilbrigðis- og félagsþjónustu (e. Bridging health and social care). 

 

 



Ferðir: 

Einnig hefur framkvæmdastjóri farið til Patreksfjarðar og átt vinnudag þar og er planið að fara aðra þannig verð 

með vorinu þar sem farið verður á Hólmavík og Patreksfjörð, ásamt því að koma við á Reykhólum og Tálknafirði.  

Fundir: 

Vikulegir fundir með félagsmálastjóra Bolungarvíkur og einnig með félagsmálastjóra Ísafjarðarbæjar, einnig er 

símafundur þar sem verkefnahópur heyrist einu sinni í viku.  Einnig hafa verið teymisfundir á spítalanum. Einnig 

hafa verið fundir vegna samskipta og til að stilla saman strengi milli þjónustusvæða. 

Framkvæmdaráætlun 2017-2019: 

Notendaráð, það er verið eð setja á laggirnar Notendaráð samkvæmt framkvæmdaáætlun í málefni fatlaðs fólks 

2017-2019. Fræðslumiðstöð Vestfjarða heldur utan um verkefnið, framkvæmdastjóri skoðaði nokkrar leiðir og 

til þess að við getum haft eitt notendaráð sem spannar alla Vestfirði var ákveðið að  FRMST myndi auglýsa eftir 

fólki í ráðið. 

 

 

Ég tel að með virku samtali og samvinnu munum við geta gert BsVest betra og fengið að starfa í sátt við öll 

sveitarfélög.  

 

 

 

Sif Huld Albertsdóttir 

Framkvæmdastjóri 
 


