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REKSTUR MÁLAFLOKKSINS 

 

 Þjónustuþörfin í heild sinni er eftirfarandi: 

 

 Akranes og Hvalfjörður – 60%   

 Fullorðnir 65% - Börn 52% 

 

 Borgarfjörður – 21% 

 Fullorðnir 24% - Börn 22% 

 

 Snæfellsnes – 19%   

 Fullorðnir 11% - Börn 26% 

 

 



REKSTUR MÁLAFLOKKSINS 

 

 Stöðugildi vegna búsetuúrræða: 

 Akranes og Hvalfjörður – 70% 

 Borgarfjörður og Dalir – 30% 

 

 Skipting stöðugilda v/starfs- og endurhæfingar 

 Akranes og Hvalfjörður – 48% 

 Borgarfjörður og Dalir – 33% 

 Snæfellsnes – 19% 

 



REKSTUR MÁLAFLOKKSINS 

 

 Framleiðni var meiri í fjöliðju Borgarness en á 

Akranesi – 4.950 klst. vs. 2.797 klst. 

 

 Mest framleiðni í hæfingu/iðju í Borgarnesi 

 Akranes – 2.264 klst. 

 Borgarnes – 2.912 klst. 

 Snæfellsnes – 2.700 klst. 

 

 Launamunur á milli svæða óverulegur 

 

 



TILLAGA STARFSHÓPSINS UM SKIPTINGU 

FJÁR 

 

 

 Þau 80% sem koma frá jöfnunarsjóði sem áætluð 

eru út frá fötlunarþyngd einstaklinga skulu 

fylgja þeim einstaklingum og renna til 

viðkomandi félagsþjónustusvæða.   



TILLAGA STARFSHÓPSINS UM SKIPTINGU 

FJÁR 

 

 0,125% útsvars skal reiknast útfrá þjónustuþörf 

þeirra sem eru í flokki 4 og neðar bæði fullorðnir og 

börn. 

 

 Þetta framlag skiptist hlutfallslega á milli svæða eftir 

því hvar þessir einstaklingar búa 

 

 Áður en þessari upphæð er skipt út skal taka frá 1,5 

millj.kr. vegna reksturs þjónusturáðs. 

 



TILLAGA STARFSHÓPSINS UM SKIPTINGU 

FJÁR 

 

 0,125% útsvars skal verða eftir á svæðunum til að 

mæta grunnkostnaði í málaflokknum.  

 

 Þessum fjármunum er skipt útfrá hlutfalli útsvars 

hvers svæðis fyrir sig. 

 

 Hvert félagsþjónustusvæði skal miða við 2,5 millj.fari 

í grunninn til umsýslu og ráðgjafakostnaðar vegna 

málaflokksins ásamt 1% af veltu hans. 

 



TAFLA MIÐAST VIÐ STÖÐUNA Í DAG 

 

  Akranes og Hvalfjörður Borgarfjörður og Dalir FSS 

Vægi jöfnunarsjóður 74,5% 21,3% 4,2% 

Skipting frá ráðuneyti - 300.000 þús.kr. 
                                   

223.500      63.900 12.600 

Útsvarsgrunnur - 111.117 þús.kr.  (½)  
                                     

26.687      12.063 16.401 

Vægi barna og fullorðina í flokki 4 og 
undir 53% 28% 19% 

Fjárhæð barna og fullorðina í fl.4 og 
undir - 55.559 þús.kr. (1/2 útsvars) 

                                     
29.508      15.308 10.743 

 Skipting á svæði alls: 279.695 91.271 39.744 



TILLAGA STARFSHÓPSINS 

 

 

 Auk þessa leggur starfshópurinn til að sótt verði 

um aukafjármagn í Jöfnunarsjóð til að mæta 

þeirri lækkun framlags til Vesturlands sem 

áætluð er fyrir árið 2014. 

 


