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Fund
dargerð
s
u A-Hún kl.
Miðvikuddaginn 9. maars 2010 varr haldinn funndur í stjórn Félags- og skólaþjónustu
13.00 á skrifstofu
s
féllags- og skóllaþjónustu á Blönduósi.
Á fundinnn voru mættt: Magnús Siigurðsson, Zophonías
Z
Arri Lárusson, Vignir Sveiinsson,
Magnús B.
B Jónsson, Auður H. Sigurðardótti
S
ir félagsmálaastjóri og Guuðjón Ólafsson,
fræðslusttjóri.
M
Sigurðsson, setti fundinn og stjórnaði hoonum.
Formaðuur stjórnar, Magnús
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1.
Samningaviððræður við Húnaþing
H
vvestra um þjjónustu fræ
æðsluskrifstoofu
B og Guðjó
ón Ó fóru yfiir þær forsenndur sem haffa helst veriðð til umræðuu milli
Magnús B.
Húnaþinggs vestra og fræðsluskriffstofu. Einniig var gerð stutt
s
grein fyyrir samningaafundi um
málið við
ð fulltrúa Húúnaþings vesstra þar sem möguleikar á enn frekarri samþættinggu
þjónustunnnar var til umræðu.
u
Fraam kom að unnið
u
er að forsendum
fo
saamnings en drög
d
að
samningii hafa ekki verið
v
lögð fraam. Umræðuur urðu um málið
m
og fariið yfir helstu
u áherslur
stjórnarinnnar. Ákveðið að halda áfram
á
viðræððum við fullltrúa Húnaþiings vestra og
o
Bæjarhreepps um fyrirrkomulag og
g samning
2.

Málefni Sæb
M
borgar
a) Uppsögn
U
sam
mnings um læ
æknaþjónustuu
Fyrir funndinum lá brééf framkvæm
mdastjóra HS
SB dags. 22..02.2011, sem
m segir upp samningi um
m
læknaþjóónustu við Sæ
æborg.
Stjórnarm
menn lýstu furðu
fu
sinni á uppsögninnni og samþykkktu að óska eftir fundi með
m fulltrúum
m
HSB þar sem skýring
ga verði gefnnar á málinuu.
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b) Bréf
B til velferrðarráðuneyttis
Fyrir funndinum lá brééf sem framkkvæmdastjórri skrifaði veegna kröfu uum 3,8 milljó
óna
endurgreiðslu á greid
ddum daggjööldum 2010. Einnig lá fyyrir fundinum
m svarbréf
velferðarrráðuneytisinns þar sem faallist er á að ekki verði krafist
k
endurrgreiðslu en tilkynnt
t
um
að dvalarrrýmum verðði fækkað úrr 6 í 5 og ónootuðum dagvvistarrýmum
m fækkað um
m 2 frá 1.
janúar 20011 að telja. Breyting dv
valarrýma skkerðir rekstraarmöguleika Sæborgar um
m 3,6
milljónir króna árlega miðað við að öll dvalaarrými væru fullnýtt.
Bréfin vo
oru rædd og áhrif breytinnganna á rekkstur Sæborggar.
Málefni fatla
M
aðra
a) Staða
S
félagsþj
þjónustunnarr eftir yfirfærrslu málaflokksins
Félagsmáálastjóri lagð
ði fram minnnisblað um m
málið. Þar koom m.a. fram
m að áætlaðaar greiðslur
2011 til málefna
m
fatlaaðra á norðuurlandi vestraa frá jöfnunaarsjóði til svæ
æðisins verðði 414,6
milljónir króna. Til viðbótar
v
við áætlun þjónuustusvæðisinns er reiknaðð með launabbótum vegnaa
fy árið
2010. Aff þessari áætllun að dæmaa er ekki gerrt ráð fyrir skkerðingum á fjármagni fyrir
2011.
3.

Sk
erfi
b) Skráningarke
Félagsmáálastjóri greiindi frá því að
a haldið haffi verið utann um skráninggu vegna máálefna
fatlaðra í tölvukerfinuu Grósku en
n nokkur sveitarfélög á þjónustusvæð
þj
ðinu hafi ákv
veðið að færra
skráninguuna í kerfið One System
m þar sem þauu séu hvort sem
s er með sskjala og
upplýsinggavistun í þvví kerfi. Því sé óljóst hvoort kerfið sé heppilegra aað velja en einhver
e
kostnaðuur muni hljóttast af því hvvor leiðin sem
m verði valinn.
Á fundi þjónustuhóp
þ
s þann 25. feebrúar var ákkveðið að ekkki yrði keypptur áframhaaldandi
aðgangurr að Grósku fyrir SSNV..
Húnaþingg vestra hefuur ekki tekiðð ákvörðun um
u Grósku eða One Systtem. Félags- og
skólaþjón
nusta A-Húnn þarf að verra í nánara saamvinnu viðð Húnaþing V
Vestra vegnaa
leikfangaasafns, en við
ð hin svæðinn. Félagsmállastjóri hefurr leitað tilboða hjá One systems
s
og
Grósku og
o á von á freekari upplýssingum um kkostnað á næ
æstunni.
Fram kom
m að ekki haafi verið gertt ráð fyrir koostnaði sem af
a þessu hlýsst í áætlunum
m félags- og
skólaþjón
nustunnar og
g ekki hafi verið
v
gert sérrstaklega ráðð fyrir honum
m í samninguum um
þjónustunna.
4.
R
Rekstur
2010
0
Fyrir funndinum lá útpprentun úr bókhaldi þar sem kemur fram
f
hvernigg einstakir reekstrarliðir og
o
deildir standa í árslokk 2010 og saamanburður við áætlun ársins.
á
menn yfirfóru
u og ræddu reekstrarniðurrstöður sem að
a flestu leytti eru í samrræmi við
Fundarm
áætlun. Framlögð
F
gögn voru til kynningar
k
ogg ekki gerðarr athugasemddir eða bókaanir enda ekkki
um afstem
mmdar samaantektir að ræ
æða.
F
Fjárfestingar
r 2010
5.
Fyrir funndinum lágu samantektir um fjárfestiingar og meiiriháttar viðhhald eigna á árinu 2010.
Heildarkoostnaður viðð fjárfestingaar nam um 17,6 milljónirr en áætlun ggerði ráð fyrrir 18
milljóna fjárfestingum
m. Fjárfestinngar ársins eer kostnaður við endurbæ
ætur vegna skkrifstofu
ustu, utanhússsfrágangur á Hnitbjörgu
um, endurnýýjun pípulagnna í Sæborg,,
Félags ogg skólaþjónu
og utanhú
ússfrágangur leiguíbúðaa að Ægisgruund 2-8.
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B Lánasjóóðs sveitarféélaga
Bréf
6.
Fyrir funndinum lá brééf Lánasjóðss sveitarfélagga sem Með bréfinu óskkar lánsjóðurinn eftir
heimild til
t birtingar upplýsinga
u
u stöðu lánna byggðasam
um
mlagsins hjáá lánasjóðnum
m.
Svohljóððandi bókun var gerð:
„Með víssan til 60. grr. laga nr. 16
61/2002 um ffjármálafyriirtæki veitir stjórn
s
Félaggs- og
skólaþjón
nustu A-Hún
n Lánasjóði sveitarfélaga
s
a heimild til að miðla uppplýsingum um
u lán
byggðasaamlagsins hjjá lánasjóðnnum opinberllega og til fjá
árfesta, þ.m..t. upplýsinggar um nafn
skuldara,, tilgang lánns, stöðu lánss, lánstíma og
o önnur kjö
ör. Upplýsinggunum er miiðlað í þeim
tilgangi að
a fjárfestarr hafi sem beesta mynd aff útlánasafni og starfsemi lánveitandda og mun
miðlunin einkum eiga
a sér stað í gögnum
g
frá llánveitanda s.s. í ársreikkningum,
m.“
árshlutarreikningum , fjárfestakynnningum og afmælisritum
L
Leiguíbúðir
aldraðra – úthlutun
ú
ogg leiguskilmálar
7.
Fyrir funndinum lágu úthlutunarreeglur vegna ííbúða aldrað
ðra. Félagsm
málastjóri haffði gert að
tillögu sinni að bætt verði
v
við 7 gr.
g reglna um
m úthlutun leeiguíbúða fyrrir aldraða svvohljóðandi
grein:
gin regluleg búseta
b
í íbúðð og eftirspuurn er eftir leeiguíbúðum fyrir
f
aldraðaa,
Ef sannarlega er eng
Hún heimilt aað segja upp leigu íbúðarrinnar með 3 mánaða
er Félagss- og skólaþjjónustu A-H
fyrirvaraa.
Stjórn ræ
æddi tillögun
na og samþykkkti að bæta henni við útthlutunarregglurnar.
Ö
Önnur
mál
8.
Umræðurr urðu um brréf velferðarrráðuneytis ddags. 3. janú
úar 2011 sem
m sveitarstjórrnir með aðilld
að Félagss og skólaþjóónustu A-Húún höfðu víssað til stjórnaar.
Í bréfinu er fjallað um
m skyldur féélagsþjónustaa sveitarfélagga um að tryyggja fjárhag
gslegt og
g
grein fyyrir tekjuviððmiði framfæ
ærslu lífeyrissþega og hveerjar
félagsleggt öryggi og gerð
atvinnuleeysisbætur erru.
Með bréffinu beinir velferðarráðhherra þeim tillmælum til sveitarstjórn
s
a að þær tryggi að
einstaklin
ngar hafi að lágmarki sambærilega fjárhæð
fj
og attvinnuleysisbbætur til fram
mfærslu á
mánuði.
Félagsmáálstjóri greinndi frá því aðð félagsmálaaráð hafi fjallað um bréfiið og þar haffi verið
ákveðið að
a fylgja þeiirri stefnu seem hafi veriðð að halda saambærilegri fjárhagsaðsttoð og hjá
öðrum féélagsþjónustuum á Norðurrlandi vestraa.
Stjórn geerði ekki athuugasemdir við
v þá niðurstöðu.

Fleira ekki
e
tekið fyyrir, fundi sliitið kl 15.55
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