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Verkefni starfshópsins 

• Að skoða rekstrarmynstur og þjónustustig 
svæðanna. 

• Meta þjónustuna m.t.t.samræmingar á 
Vesturlandi öllu. 

• Skoða möguleika sem nú þegar eru fyrir hendi á 
samþættingu þjónustunnar við aðrar 
þjónustustofnanir. 



Verkefni starfshópsins 

• Hvaða þjónustu er verið að veita í dag og þá 
hvar? 

• Hvaða fjármunir eru áætlaðir til málaflokksins 
næstu árin og umfang þjónustunnar m.t.t.þess? 

• Leggja mat á hversu mikla fjármuni þurfi til 
málaflokksins næstu árin. 

• Leggja mat á þörf á búsetuúrræðum á 
þjónustusvæðunum og í hvaða mynd þau þurfa 
að vera. 



Staðan 2012 

• Þjónustuþörf  
▫ Akraness og Hvalfjarðar 60% af heild Vesturlands  
▫ 21% í Borgarfirði og Dölum 
▫ 19% á Snæfellsnesi.  

• Þjónustustig starfs- og endurhæfingarúrræða voru 
▫ 57% á Akranesi og í Hvalfirði  
▫ 19% í Borgarfirði og Dölum  
▫ 24% á Snæfellsnesi.  

• Þjónustustig búsetuúrræða voru  
▫ 73% á Akranesi og í Hvalfirði  
▫ 22% í Borgarfirði og Dölum  
▫ 5% á Snæfellsnesi. 



Staðan 2013 

• Framlög vegna einstaklinga vega ríflega 53% af framlagi til 
þjónustusvæðisins. 

• Samtals er reiknaður kostnaður á einstaklinga kr. 
286.974.000 (41 einstaklingur) 
▫ 214.142.000  kr.vegna einstaklinga á Akranesi og í 

Hvalfjarðarsveit (74,6%)  
▫ 61.028.000 kr.vegna einstaklinga á þjónustusvæði Borgarbyggðar 

og Dala (21,3%)  
▫ 11.941.000 kr.vegna einstaklinga á þjónustusvæði Snæfellsness 

(4,1%)  
 
• Önnur framlög til svæðisins 

▫ Reiknað eigið útsvar 75.390.000 (13,33%) 
▫ Framlög á grundvelli rekstrar 2011 (33,33%) kr. 144.932.000 eða 

3,5% af landinu öllu. 



Staðan 2014 

• Árið 2014 verður önnur viðmiðun lögð til 
grundvallar útdeilingu fjármagns. 

▫ Á grundvelli þjónustumats einstaklinga 80% 

▫ Á grundvelli eigin útsvars 20% 

 

• Hvað reglur á í ljósi þessa að hafa við skiptingu 
fjármagns innan Vesturlands?  



Staðan 2014... 

• Hugmyndafræðin gerir ráð fyrir að árið 2014 verði 
framlög eyrnarmerkt einstaklingum þegar kemur að 
fjárstreymi í málflokkinn 

• Sveitarfélög geta svo keypt þjónustu af hvort öðru 
eftir efnum og ástæðum.  

• Mikilvægt er að starfshópurinn leggi fram reglur um 
skiptingu fjármuna út frá öðrum forsendur en verið 
hefur – þ.e. á grundvelli fjárhagsáætlunar. 

• Gegnsæjar reglur sem endurspegla metna 
þjónustuþörf og á hvaða forsendum fjármagn er 
ákvarðað til þjónustunnar. 



Tillögur þjónusturáðs að niðurskurði 

• Skammtímavistun Holti  
▫ Lagt er til að skera niður reksturinn þannig að að þremur mánuðum liðnum verði 

rekstri hætt.  

• Skammtímavistun Gufuskálum 
▫ Frestað hefur verið að ganga til ráðninga starfsfólks núna í haust og starfsemi lögð 

niður.  

• Endurhæfingarhúsið Hver 
▫ Ekki verði greitt framlag þangað eins og undangengin ár. 

• Varasjóður 
▫ Skera niður varasjóð alfarið. 

• Þjónusturáð.  
▫ Upphæð í rekstur þjónusturáðs lækkuð um 1 millj. 

 
• Gert er ráð fyrir í áætlun nýrri þjónustu á Snæfellsnesi annars vegar 

búsetuþjónustu í Stykkishólmi og hins vegar dagþjónustu í Snæfellsbæ 
▫ Búsetuþjónustan verður umfangsminni en ætlað var og því eðlilegt að endurskoða 

þessar áætlanir. 

 



Tillögur starfshóps um niðurskurð 

Áætlun 2012 Áætlun 2013 Tillaga að nýrri 
áætlun 

Frekari liðveisla-
Borgarbyggð 

1.636.317 21.700.000 7.000.000 

Skammtímavistun 
Holti 

23.757.000 25.844.000 18.844.000 

Umsýslukostn.-
Borgarbyggð 

3.510.000 2.750.000 1.902.165 

Hver 2.500.000 2.500.000 - 

Umsýslukostn.-
Akranes 

4.950.000 5.370.000 4.360.170 

Skammtímavistun 
Gufuskálum 

10.897.159 12.121.000 5.121.000 



Tillögur starfshóps um niðurskurð 

Áætlun 2012 Áætlun 2013 Tillaga að nýrri 
áætlun 2013 

Búsetuþjón. 
Stykkishólmi 

6.748.112 7.086.000 3.586.000 

Dagþjónusta 
Snæfellsbæ 

960.000 2.957.000 1.457.000 

Umsýslukostn.-
Snæfellsnesi 

2.931.000 2.990.000 751.560 

Þjónusturáð 2.500.000 2.500.000 1.500.000 



Tillögur starfshóps um niðurskurð 

• Varasjóður heldur sér í 8 millj.kr. 

• Eftir standa rúmlega 9 millj.kr. í mínus 

• Flatur niðurskurður á svæði miðað við hlutfall 
reksturs 

▫ Akranes – 6.094.012 kr. 

▫ Borgarbyggð – 2.101.353 kr. 

▫ Snæfellsnes – 761.105 kr. 



Samantekt 

• Mjög erfiður og viðkvæmur málaflokkur 
• Of hratt farið í yfirfærsluna 
• Ekki tími eða ráðrúm gefið til að bregðast við 

minna fjármagni til málaflokksins 
• Viljum sinna þjónustunni vel 
• Nauðsynlegt að forgangsraða 
• Meiri þörf en áður að herja á ríkið að spila af 

sanngirni og standa við undirritaða samninga og 
standa við þær forsendur sem gefnar voru í 
upphafi 


