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Hún

Fund
dargerð
Mánudagginn 6. maí 2013
2
var haldinn fundur í stjórn Félaags- og skólaaþjónustu A--Hún kl.
13.00 á skrifstofunni
s
á Blönduósi.
Á fundinnn voru mættt: Magnús Siigurðsson, Ágúst
Á
Þór Brragason, Viggnir Sveinsso
on, Magnús
B. Jónssoon og Auðu
ur H. Sigurðaardóttir félaggsmálastjóri.
Formaðuur stjórnar, Magnús
M
Sigurðsson, setti fundinn og stjórnaði hoonum.
f
1. Fundargeerð síðasta fundar
s
ogg undirrituð
Fyrir funndinum lá funndargerð fráá 7. febrúar ssl. sem var samþykkt
2. Ársreikningur 2012
F
og skkólaþjónustuunnar sem unnnin var af Davíð
D
Bú
Fyrir funndinum lá árssreikningur Félags
Halldórsssyni endurskkoðanda.
Stjórn yffirfór fyrirligggjandi reikn
ning og gerðii nokkrar athhugasemdir oog taldi ástæ
æðu til að farra
betur yfirr nokkra liðii. Magnúsi faalið að vinnaa áfram að reeikningnum og senda stjjórn hann
eftir þá yfirferð.
y
3. Hnitbjörg, samningu
ur um endu
urbætur
Fyrir funndinum lá sam
mningur viðð Stíganda ehhf, að undanggenginni verrðkönnun, um
m
endurbættur í kjallaraa Hnitbjarga. Samninguriinn er að uppphæð 15.8377.288,- kr. og
g var
undirritaðður 16. apríll 2013. Fund
dargerð samnningsfundariins lá einnig fyrir fundinnum til
kynningaar. Fram kom
m að samið hefur
h
verið B
Bjarna Þór Einarsson um
m að vera eftiirlitsmaður að
a
verkinu. Fulltrúi stjórrnar gagnvarrt verktaka uum framkvæ
æmd verksinss verður Ágúúst Þór
Bragasonn.
4. Sæborg
Fyrir funndinum lá eriindi sem sennt var velferððarráðherra 13.
1 mars 20113 þar sem farið
fa er fram á
að hann beiti
b
sér fyrirr því að Dvaalar og hjúkrrunarheimiliðð Sæborg fá heimild fyriir
hjúkrunaarrými sem sé hægt að no
ota sem hvílddarrými og vísað
v
til þesss að vöntun sé
s á slíku
fyrir fólk
k sem þarf á umönnun aðð halda eftir t.d. sjúkrahúúsdvöl. Einnnig lá fyrir svvarbréf
ráðuneytiisins þar sem
m samþykkt er að breytaa tveimur dvaalarrýmum í eitt hjúkrunnarrými. Eftir
breytinguuna verður Sæborg
S
því með
m 6 hjúkruunarrými og 3 dvalarrým
mi í stað 5 hjú
úkrunarrýmaa
og 5 dvallarrýma áðurr.
Málefni Sæborgar
S
vo
oru rædd en bréfin
b
voru ttil kynningarr og ekki gerrðar athugseemdir við þauu.
m
5. Dreifnám
m sem hefur unnið að unndirbúningi á
Fyrir funndinum lágu fundargerðirr starfshóps um dreifnám
að dreifnnám geti hafiist næsta hauust. Alls voruu 8 fundargeerðir starfshóópsins fyrirliiggjandi:
1. Fundargerð 3.12.2012
2. Fundargerð 12.12.2012
3. Fundargerð 17.12.2012
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4. Fundargerð 21.12.2013
2
5. Fundargerð 19.02.2013
6. Fundargerð 04.03.2013
0
7. Fundargerð 02.04.2013
0
8. Fundargerð 18.04.2013
Fundargeerðirnar voru
u til kynninggar en undir umræðum
u
um þær kom fram að eðliilegt sé að
Félags- og
o skólaþjón
nustan greiði laun fyrir fuundarsetu fráá og með 5. fundi þar sem
m verkefnið
var samþ
þykkt á fundii stjórnar Féllags og skólaþjónustunnnar 7. febrúarr sl. Við umffjöllun um
fundargerðirnar var bent
b á að starrfshópurinn hafi ekki skkipt verkum oog kosið sér formann.
a aðildarsveeitarfélögum
m
Samþykkkt að fyrir fuundarsetu þeiirra sem skippaðir eru í sttarfshópinn af
verði greeitt sem nemu
ur 1,5% af þingfararkaup
þ
pi en formaðður fái 3%. A
Aksturskostnnaður verði
greiddur eftir framlöggðum reikningum.
Ágúst Þóór og Vignir sem báðir eiiga sæti í staarfshópnum skýrðu nánaar framvindu
u verkefnisinns
og fóru yfir
y helstu atrriði í undirbúúningi málsiins. Rætt varr um hvaða kkostnaðarskiipting eigi aðð
gilda fyriir þau útgjöld sem komaa til við undirrbúning og rekstur
r
dreifn
fnámsins. Sam
mþykkt að
fjárfestinng eða gjaldffærður kostn
naður sem felllur á Félagss og skólaþjóónustu skiptiist eftir
íbúatölu sveitarfélagaanna 1. deseember næstliðins árs. Rekkstrarkostnaaður verði hinns vegar 50%
%
eftir íbúaatölu og 50%
% eftir nemeendatölu frá hhverju sveitaarfélagi samaanber kostnaaðarskiptingu
við fræðssluskrifstofuu.
m
6. Önnur mál
u
voru á vettvangi SSNV um sam
meiginlega
Umræðurr urðu um tilllögur sem unnar
barnavernndarnefnd fyyrir Norðurlaand vestra. F
Fram kom aðð lokatillagaa starfshóps um
u málið haafi
borist stjó
órn SSNV en málinu hafi ekki veriðð lokið. Samþþykkt að ritaa stjórn SSN
NV bréf og
óska eftirr að málið veerið tekið up
pp að nýju ogg við það miiðað að barnnaverndarneffnd
samkvæm
mt tillögum starfshópsin
s
s taki til starrfa að afloknnum næstu svveitarstjórnaarkosningum
m
2014.
u tekin fyrir önnur mál.
Ekki voru
Fleira ekkki tekið fyrirr, fundi slitið
ð kl 15.00
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