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Fund
dargerð
brúar 2012 var haldinn fuundur í stjórnn Félags- ogg skólaþjónustu A-Hún kkl.
Fimmtuddaginn 2. feb
12.30 á skrifstofu
s
féllagsþjónustuunnar á Blöndduósi.
Á fundinnn voru mættt: Magnús Siigurðsson, Zophonías
Z
Arri Lárusson, Vignir Sveiinsson,
Magnús B.
B Jónsson og
o Auður H. Sigurðardótttir félagsmáálastjóri.
Auk þesss mættu á funndinn kl 13.30 Jón Óskaar Pétursson og Gréta Sjööfn Guðmun
ndsdóttir til
umfjöllunnar um dagskrárliði 1 ogg 2.
M
Sigurðsson, setti fundinn og stjórnaði hoonum.
Formaðuur stjórnar, Magnús
Dagskrá:
1. Starfshlutfalll vegna þjónustu við faatlaða
A
Fyrir varr tekin sú breeyting á fyrirrhuguðum sttarfshlutfölluum sem eru í þjónustu viið fatlaða í AHún skv.. þeim tillöguum sem kom
mið hafa frá vverkefnastjóóra málaflokkksins hjá SSNV og
framkvæmdastjóra SSNV. Samkkvæmt þeim ttillögum sem
m fyrir liggjaa er gert ráð fyrir að
starfshluttfall sem Féllags og skólaaþjónusta A--Hún hefur til
t ráðgjafar við fatlaða verði
v
lækkaðð
úr samtalls 90% starfsshlutfalli í 50
0% starfshluutfall. Fyrir fundinum
f
lá bréf framkv
væmdastjóra
SSNV þaar sem kynntt er ákvörðun
n stjórnar um
m að niðursk
kurðinum haafi verið fresttað um 6
mánuði en
e upphaflegga hafði veriðð gert ráð fyyrir að breytiing á starfshllutfalli yrði gerð
g
um
áramót. Félagsmálasstjóri fór yfirr á hvaða forrsendum tillö
ögur um lækkkun starfshllutfalls hafi
verið byg
ggðar sem haafi m.a. verið
ð uppsögn H
Húnaþings veestra á ráðgjöf sem Félaggs og
skólaþjón
nusta A-Húnn hafi veitt föötluðum börrnum og fjölsskyldum þeiirra. Lækkun
n
starfshluttfalls vegna þess hluta gæti verið um
m 25% en að öðru leyti sé um lækkunn að ræða þaar
sem ekkii þyki þörf á að veita ráððgjöf eða til samræmis við
v þjónustuhhlutfall við fatlaða
f
annarsstaaðar.
Jón Óskaar og Gréta Sjöfn
S
mættu á fundinn kll 13.30. Þau greindu frá því að ekki væru
v
forsendurr til að dragaa þá ákvörðuun til baka seem hafi verið
ð kynnt stjórrn SSNV viðð umfjöllun
og samþyykkt fjárhagssáætlunar SS
SNV. Mikil umræða varð um verkfeerla við ákvarðanatöku
um breyttingar á samsstarfssamnin
ngum og forssendum reksstrar þjónustuu við fatlaðaa.
Stjórnarm
menn gagnrýýndu þann frramgangsmááta sem hafðii verið á því máli sem vaar til
umfjöllunnar en Jón Óskar
Ó
og Grééta Sjöfn skýýrðu sína hlið
ð málsins.
Ekki varðð bein niðurstaða í málinnu en félagsm
málastjóra faalið að taka ssaman frekaari gögn um
fjölda þjóónustuþega og
o þjónustuþ
þunga.
2 kaupsam
mningur
2. Skúlabraut 22,
Fyrir funndinum lá kaaupsamninguur um eignina Skúlabrautt 22, sambýlli fatlaðra þaar sem
Félags- og
o skólaþjón
nusta A-Hún er kaupandii en Fasteignnasjóður Jöfnnunarsjóðs seljandi.
Kaupverðð er 14,5 milljónir krónaa. Einnig lá ffyrir skuldabbréfi fyrir ölllu söluverðinnu til 25 ára á
2% vöxtuum.
Gréta Sjö
öfn skýrði náánar með hvvaða hætti kaaup sambýla fatlaðra haffa gengið fyrrir sig og
hvernig kaup
k
og reksstur hafi veriið fjármagnaaður. Í fjárhaagsáætlun er gert ráð fyriir leigu frá
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leigjendu
um á sambýlli en einnig innri leigu till að standa undir
u
því sem
m út af stenddur vegna
viðhalds,, fasteignatenngdra gjaldaa og annars kkostnaðar.
Stjórn ræ
æddi fyrirligggjandi gögn og upplýsinggar um fjárhhagslegar forrsendur og saamþykkti aðð
ganga aðð fyrirliggjanndi kaupsamnningi með fyyrirvara um samþykki
s
aððildarsveitarfélaga.
Skuldabrréf vegna kauupanna sömu
uleiðis samþþykkt með fy
yrirvara um samþykki
aðildarsvveitarfélaga.
3. Leiðbeinand
L
di reglur um
m málefni fattlaðra
Félagsmáálastjóri kynnnti eftirfaranndi leiðbeinaandi reglur sem
s borist hööfðu frá
Velferðarrráðuneytinuu:
• um
m þjónustu stuðningsfjö
s
ölskyldna fattlaðs fólks
• um
m styrki til náms
n
og verkkfæra- og tæ
ækjakaupa faatlaðs fólks
• um
m ferðaþjónnustu við fatllað fólk
Félagsmáálastjóri gerðði sérstaka grein
g
fyrir regglum um ferrðaþjónustu við
v fatlaða sem
s taka þarf
til endursskoðunar sem
m fyrst. Sam
mþykkt að féllagsmálastjóóri vinni sérsstakar reglur fyrir
ferðaþjónnustu í A-Húún en stefnt er
e að samhæ
æfðum reglum
m fyrir allt þþjónustusvæððið í hinum
málaflok
kkunum.
4. Hnitbjörg
H
Fyrir funndinum lá miinnisblað féllagsmálastjóra um máleffni Hnitbjargga.
a) Öryggismál.
Ö
Félagsmálastjjóri óskaði afstöðu
a
stjórnnar um hvortt Félags- og skólaþjónussta greiddi
fyyrir öryggishhnappa sem íbúar
í
eru meeð. Stjórn vaar sammála uum að örygg
gishnappar
væru ekki inn
nifaldir í leiggu fyrir íbúðiirnar.
U
Umræður
urð
ðu um brunavviðvörunarkkerfi og að um
msjónarmaður eigna haffi verið ræstuur
útt í nokkrum tilfellum þegar viðvörunnarkerfi faraa í gang vegnna þess að íbbúar hafa
glleymt að slö
ökkva á eldavvél eða af hlliðstæðum ásstæðum. Rætt um mögulleika á
tímastillingum
m á þeim bún
naði sem getti valdið eldi ef „gleymist“ að slökkvva.
b) Umsjón
U
fasteigna
U
Umræður
urððu um hlutveerk og skylduur umsjónarm
manns fasteiigna og var ákveðið
á
að
viinna frekari skilgreininggu á því.
c) Laus
L
íbúð
Félagsmálastjjóri greindi frá
f því að einn íbúð nr. 1.5 væri laus til
t umsóknarr og hafi
verið auglýst..
d) Sameiginlegt rými
R var um ástand
Rætt
á
og fy
yrirkomulag í kjallara Hnnitbjarga veggna ábendingga um að
óskað hafi veerið eftir lagffæringum veegna starfsem
mi félagsstarfs eldri borggara í því
rýými. Samþyk
kkt að formaaður og Zophhonías Ari fari
fa yfir óskirr um úrbæturr.
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Ö
mál
5. Önnur
Umræðurr urðu um uppplýsingagjööf skjólstæðiinga til félaggsþjónustunnnar. Félagsm
málastjóri
skýrði með
m hvaða hæ
ætti hún hafi verið og tilbboð til þjónuustuþega um að veita heim
mild fyrir
einfaldarri leið að uppplýsingum í gegnum
g
ww
ww.rsk.is

Fleira ekki
e
tekið fyyrir, fundi sliitið kl 16.20
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