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Fund
dargerð
ginn 20. októóber 2009 vaar haldinn fuundur í stjórn
n Félags- ogg skólaþjónusstu A-Hún kl.
k
Þriðjudag
13.00 á skrifstofu
s
Sv
veitarfélagsin
ns Skagastranndar.
Á fundinnn voru mættt: Björn Maggnússon, Héððinn Sigurðssson, Rafn Sigurbjörnsso
S
on, Auður H.
H
Sigurðarddóttir og Maagnús B. Jónnsson.
B
Magnúússon setti fuundinn og stjórnaði honuum.
Formaðuur stjórnar, Björn
1. F
Fundargerð síðasta fund
dar
Fyrir fundinuum lá fundarggerð stjórnarr dags. 24. ágúst sl. sem var samþyk
kkt og
unndirrituð af fundarmönn
num.
Fjármál og rekstur
r
2. F
a)) Yfirlit rekkstrar fyrstu þriggja ársfjjórðunga 20009.
Fyrir fundinuum lá yfirlit yfir
y rekstur samstæðu
s
Féélags- og skóólaþjónustunnnar fyrstu 9
m
mánuði
ársinss. Annarsveggar var um aað ræða reksttrarreikning og hins vegar aðalbók
fjárhagsbókhaalds. Yfirlitiið var ekki enndurskoðað eða afstemm
mt en lagt fraam fyrst og
frremst til að meta
m stöðu út
ú frá megninnlínum í reksstri byggðasamlagsins. Samkvæmt
S
yfirlitinu er reeksturinn alm
mennt í jafvæ
ægi og sumt kemur beturr út en áætlaað var.
b)) Endursko
oðun fjárhagssáætlunar 20009
Fyrir fundinuum lá tillaga að endurskooðaðri áætlunn Félags- ogg skólaþjónusstunnar.
mstæðunnar fr
frá fyrri áætlu
un um 10.5664
Samkvæmt tillögunni minnnkar halli á rekstri sam
æðu verði neeikvæð um 8.609
8
þús.
þúús. og gert ráð fyrir að rekstrarniðurrstaða samstæ
B
Betri
rekstrarrniðurstaða byggir
b
m.a. á áætlaðri beetri rekstrarsttöðu Sæborg
gar. Að teknuu
tilliti til fjárfeestinga og fjáármögununaar er gert ráð
ð fyrir að hanndbært fé lækkki um
10.577 þús en
n í fyrri tillög
gu var reiknnað með lækkkun á handbæru fé um 17.041 þús.
N tillaga mu
Ný
un því ekki hafa
h áhrif á fframlög sveittarfélaga á áárinu.
T
Tillaga
að enddurskoðaðri áætlun var samþykkt.
s
c)) Forsendurr fjárhagsáæ
ætlunar 2010
Stjórn ræddi forsendur
f
fjáárhagsáætlunnar vegna reekstrar 2010. Eftirfarandii var
saamþykkt:
• Að miiða almennt við 5% verððlagshækkannir en að teknnu tilliti til hugsanlegra
h
magnb
breytinga ogg breytinga á rekstri.
• Að miiða við áætluun um endurrbætur á vatnnslögn í Sæbborg og máluun
Hnitbjjarga.
• Að miiða tekjur Sæ
æborgar við tekjur árannna 2008-20099
• Að geera ráð fyrir 3%
3 lækkun á framlögum
m vegna máleefna fatlaðraa samkvæmt
þeim breytingum
b
sem hafa verið boðaðar af SSNV í m
málaflokkum
m.
• Að koostnaður fallii til vegna brreytinga í húúsnæðismáluum starfsemiinnar.
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d)) Tryggingaar vegna starrfsemi.
Fyrir fund
dinum lá yfirrlit yfir kostnnað og fyrirk
komulag trygginga
byggðasam
mlagsins. Við yfirtöku á verkefnum héraðsnefnddar fylgdu með
m ákveðnaar
tryggingaar frá VÍS en
n áður hafði F
Félagsþjónusta A-Hún ggert samning við TM um
m
tryggingaapakka.
Heildarko
ostnaður Félaags- og skólaþjónustu veegna trygginnga er um 3008 þús. á árinnu
2009. Sam
mþykkt að seegja upp trygggingum og bjóða heildaarpakka út.
3. U
Utanhússviðgerðir á Hn
nitbjörgum.
Samantekt Veerkþjónustu Hjalta slf. um utanhússvviðgerðirnar lá fyrir funddinum. Í
s
rðir, málun og
o annan
saamantektinni er áætlaðurr kostnaður vvið múr og steypuviðger
uttanhússfrágaang á húseigninni Hnitbjjörgum.
Sttjórnin rædd
di fyrirliggjanndi samantekkt og samþyykkti að láta vinna verklý
ýsingu og
úttboðsgögn en vísaði frekkari ákvörðuunum til gerððar fjárhagsááætlunar.
4. K
Kosning í neefnd á vegum
m SSNV
Á ársþingi SS
SNV var sam
mþykkt að skkipa starfshópp sem kannaa á möguleikka á frekara
saamstarfi og samþættingu
s
u félags- og skólaþjónust
s
tu á Norðurlandi vestra. Þingið fól
sttjórn SSNV að leita eftirr tilnefningu tveggja fulltrúa úr Austtur Húnavatn
nssýslu. Þeirrri
tilnefningu haafa sveitarstjjórnir í A-Húún beint til stjórnar
s
Félaggs- og skólaþþjónustu.
Samþykkt að tilnefna:
Ólöfu Birnu Björnnsdóttur og M
Magnús B. Jónsson,
T vara: Héðinn Sigurðssson og Björnn Magnússon
Til
n
Erindi til fjárlaganefndaar vegna Sæ
æborgar
5. E
Fyyrir fundinu
um lá bréf sem
m Magnús hhafið ritað fjáárlaganefndaar þar sem óskað er eftirr
efftir aukafjárvveitingu til að
a rétta af haalla á rekstri dvalar- og hhjúkrunarheimilisins
Sæborgar á Skkagaströnd.
B
Bréfið
var til kynningar og
o ekki gerðaar ályktanir eða
e athugaseemdir vegnaa þess.
Húsnæðismá
ál Félags og skólaþjónu
ustu, þarfagreining
6. H
Fyyrir fundinu
um lá samanttekt sem Auðður félagsmáálastjóri hafðði gert til að skilgreina
húúsnæðisþörff Félags- og skólaþjónusstu A-Hún. Greiningin
G
vvar unnin í tillefni af því
að
ð í boði er an
nnað rými í HSB
H fyrir féélags- og skóólaþjónustunna þar sem hægt er að
rúúma bæði féllagþjónustu-- og skólaþjóónustuþættinna saman. M
Meðfylgjandii
þaarfagreining
gunni voru upppdrættir af því rými sem
m er til umræ
æðu. Samþyk
kkt að haldaa
áffram vinnu við
v kostnaðaargreiningu á verkefninu og láta vinnna tæknilegt mat á
brreytingum húsnæðis
h
og kostnaði
k
viðð það.
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7. M
Málefni aldrraðra
a) Kosniing í þjónusstuhóp aldraaðra
Kosið er í þjónustuhóópinn skv. lö
ögum um máálefni aldraððra 125/19999.
ur m.a. fram
m að: „sveitarrstjórnir í heeilsugæsluum
mdæmi, sbr. lög um
Í 7. gr. laaganna kemu
heilbrigððisþjónustu, skipa
s
fimm fulltrúa
f
í þjóónustuhóp alldraðra að looknum
sveitarstjjórnarkosninngum. [Yfirlæ
æknir heilsuugæslu tilnefn
fnir lækni meeð sérmenntu
un á sviði
öldrunarr- eða heimillislækninga og
o hjúkrunarrforstjóri heeilsugæslu tillnefnir hjúkrrunarfræðingg
með þekkkingu á öldruunarþjónustu
u.] Sveitarsttjórnir skipaa án tilnefninngar tvo fullttrúa sem haffa
þekkinguu á félagslegrri þjónustu við
v aldraða. Skal annar þeirra
þ
vera ffélagsráðgjaafi eða hafa
hliðstæða
a menntun. Sveitarstjórn
S
nir velja þjónnustuhópnum
m formann úr
ú hópi nefnddarmanna“.
Samþykkkt að skipa Auði
A
H. Sigu
urðardóttur oog Rafn Siguurbjörnsson. Samþykkt að
a Auður
gegni forrmennsku í þjónustuhópn
þ
num. Samþyykkt að fela Auði
A
að kallla eftir tilneffningum
annarra í þjónustuhóppinn.

b) Dagviist aldraðraa
kið saman um
m forsendur og
o kostnað
Fyrir funndinum lágu gögn sem féélagsmálastjóóri hafði tek
vegna daagvistar árið 2006. Héðinnn greindi frá því að hannn hafi rætt vvið Gunnar Sandholt
S
í
Skagafirð
ði um rekstuur dagvistar. Einnig kom
m fram að Au
uður hafði skkoðað þann rekstur.
r
Talsverð umræða varrð um möguleika til dagvvistar og hellstu forsenduur sem gætu orðið fyrir
þeim rekstri. Héðinn tók að sér að
a skoða mállið áfram og kalla til aðstoð félagsmáálastjóra eftiir
efnum og
g ástæðum.
Önnur mál
8. Ö
E
Ekki
voru tek
kin fyrir mál undir þessum
m dagskrárliið.

e
tekið fyyrir, fundi sliitið kl 15.10
Fleira ekki
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Héðinn Sigurðssson,

______________________
Auður H. Sigurrðardóttir
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_______________
R
Rafn
Sigurbjöörnsson,
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Björn Magnnússon

___________________
___
Magnúss B. Jónsson
n

