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Hólmavík 4.nóvember 2015
Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir
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Bs. dreifð þjónusta á dreifbýlu svæði
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Rætur bs. sveitarfélög og íbúafjöldi
1.janúar 2015


Húnaþing vestra

1.171



Húnavatnshreppur

414



Blönduósbær

861



Skagabyggð

99



Skagaströnd

488



Svf. Skagafjörður



Akrahreppur

194



Fjallabyggð

2.037



Dalvíkurbyggð

1.061



Samtals

3.910

10.235
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Rætur bs. stofnað 29. janúar 2014
Hvers vegna nýtt bs.
 Verkefnið var frá 1999 undir kt. SSNVsem SFNV byggðasamlag
 Dalvíkurbyggð og Ólafsfjörður ný í samstarfið 1. jan. 2011
 Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð ekki aðilar að SSNV
 Ekki skýr og afmörkuð ábyrgð
 Afmarka verkefnið án aðkomu SSNV
 Valdaframsal sveitarfélaga

 Afmarka fjármagn og ábyrgð
 Samþykktir undirritaðar en ekki staðfestar
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Rætur bs. fyrirkomulag og ábyrgð
 Byggðasamlag með einfaldri ábyrgð á fjárhagslegum
skuldbindingum
 Innbyrðis skiptist ábyrgðin í samræmi við eignarhluta hvers
sveitarfélags
( fjöldi íbúa 1.janúar ár hvert )
 Valdaframsal frá sveitarfélögum til bs. ( stefnumótun og framkvæmd
þjónustu )
 Valdheimildum bs. er lýst í samþykktunum
 Fimm félagsþjónustusvæði en fjögur starfssvæði
 Bs. gerir þjónustusamning við aðildarsveitarfélög og /eða
byggðasamlag um þjónustu og ábyrgð, fjárstreymi til og frá bs.
 Þjónustusamningur sem lýsir faglegri og fjárhagslegri umgjörð
 Stjórn bs. og þjónustuhópur sem er faglegur bakhópur stjórnar
 Stjórn bs. getur ekki skuldbundið aðildarsveitarfélögin umfram það
sem kveðið er á um í fjárhagsáætlun, þjónustusamningi, erindisbréfi
þjónustuhóps eða samþykktum
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Stjórn Róta bs.
 Skipuð fimm aðalfulltrúum og fimm til vara

 Sveitarstjórnir á hverju félagsþjónustusvæði tilnefna einn aðal og
einn til vara
 Kosning til stjórnar fer fram á aðalfundi
 Við val á fulltrúum skal leitast við að hafa sem jafnasta stöðu kynja
skv. lögum
 Kjörtímabil stjórnar skal vera í tvö ár í senn og miðast við aðalfund
 Kjörgengir til setu í stjórn eru framkvæmdastjórar og kjörnir fulltrúar í
sveitarstjórnum í aðildarsveitarfélögunum
 Stjórn skiptir með sér verkum
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Hlutverk stjórnar
 Gera fjárhagsáætlun ár hvert og leggja fyrir aðalfund til
staðfestingar
 Fylgjast með að rekstur sé í samræmi við fjárhagsáætlun
 Semja stefnu bs. til 10 ára, stefnan lögð fyrir aðalfund til samþykktar
 Samþykkir starfsáætlun bs.

 Ræður framkvæmdastjóra sem annast daglegan rekstur bs. í
umboði stjórnar
 Ákvarðanir sem stjórn tekur eru fullnaðarákvarðanir
 Samþykkir ársreikning
 Stjórn skipar þriggja manna málsmeðferðarnefnd og setur reglur um
endurupptöku mála og hlutverk málsmeðferðarnefndar
 Ákvæði sveitarstjórnarlaga gilda um störf stjórnar og nefnda bs.

8

Stjórn Róta bs. 2014 - 2016
 Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri Húnaþingi vestra

 Valgarður Hilmarsson, oddviti og forseti sveitarstjórnar
Blönduósi
 Bjarki E. Tryggvason, sveitarstjórnarmaður og formaður
fél- og tóm. nefnd Svf. Skagafjörður
 Steinunn María Sveinsdóttir, oddviti og formaður
bæjarráðs Fjallabyggð

 Bjarni Th. Bjarnason, oddviti og bæjarstjóri Dalvíkurbyggð
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Þjónustuhópur og hlutverk
Stjórnendur félagsþjónustu á félagsþjónustusvæðum og framkvstj.bs.

Starfar eftir erindisbréfi frá stjórn þar sem fram kemur umboð til
ákvörðunartöku
Húnaþing vestra, sviðstjóri fjölskyldusviðs
A- Hún, félagsmálastjóri
Skagafjörður, staðgengill sviðstjóra fjölskyldusviðs og félagsmálastjóri
Fjallabyggð, deildarstjóri fjölskyldudeildar

Dalvíkurbyggð,sviðsstjóri félagsmálasviðs
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Fjármögnun
 0.25% af útsvarsstofni sveitarfélaga renna til bs. mánaðarlega

 Framlög Jöfnunarsjóðs renna til bs.
 Bs. greiðir félagsþjónustusvæðum mánaðarlegar fastar upphæð til
rekstrarþátta byggða á samþykktri fjárhagsáætlun
 Rekstarniðurstaða félagsþjónustusvæða metin við gerð ársreikninga
 Uppgjör miðast við samþykkt stjórnar bs.
 Bs. ber kostnað vegna eigin rekstrar

 Uppgjör ofgreiddra eða vangreiddra framlaga sveitarfélaganna til
bs. vegna liðins árs fer fram þegar ársuppgjör staðgreiðslu liggur fyrir
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Útgjöld
 Félagsþjónustusvæða byggjast á þjónustumati og samþykktri
fjárhagsáætlun bs.
 Framlögum styrkja til verkfæra- og tækjakaupa og námskostnaðar
er úthlutað af Þjónustuhópi skv. fjárhagsáætlun og reglum bs. í
umboði stjórnar

 Framlögum úr Búnaðarsjóði er úthlutað af Þjónustuhópi skv.
fjárhagsáætlun og reglum bs. og samþykkt af stjórn
 Fasteignir sem nýttar eru vegna þjónustunnar sem og tekjur og
útgjöld vegna þeirra eru á forræði einstakra félagsþjónustusvæða
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Samstarf og aðkoma – flókið ?
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Fækjustig sem koma í ljós þegar
peninga vantar til þjónustunnar
 Ráðuneyti hefur ekki enn staðfest samþykktir Róta bs.

 Tvær stjórnir starfandi, frá janúar – sept. 2014 og frá sept. 2015
 Rekstur hærri en tekjuforsendur Jöfnunarjóðs
 Tekjuforsendur kynntar seint, óraunhæfar áætlanir

 Stjórn bs. festist í umræðu um fjármál – öll starfsorka og allur tími
 Ábyrgð á fjármálum enn óljós þrátt fyrir samþykktir bs.
 Spurt er, hver ber ábyrgð á því að breyta fjárhagsáætlun í takt við
tekjur
 Framkvæmdastjórar sveitarfélaga telja sig ekki hafa neina stjórn á
verkefninu
 Umræða um að yfirfærsla málefni fatlaðs fólks hafi verið til
félagsmálastjóra frekar en sveitarfélaga
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Fækjustig sem koma í ljós þegar
peninga vantar til þjónustunnar
 Stjórnsýsla sveitarfélaga hikar við að breyta skipulagi þjónustu og
framkvæmd - aukin þjónusta ?

 Hætta á að fulltrúar í stjórn fjalli um einstaklingsmál og verkefni „síns“
sveitarfélags
 Regluverk Jöfnunarsjóðs er neikvætt fyrir dreifða þjónustu í dreifði
byggð
 Svæðinu er í reynd refsað fyrir fámennis og langra vegalengdra
 Umræða um að það sé lítill hvati sveitarfélaga til þess að hagræða
og /eða breyta í skipulagi bs.
 Umræða um að það sér hvati til útgjaldaaukningar hjá
félagsþjónustusvæðum innan skipulags bs.

15

Fækjustig sem koma í ljós þegar
peninga vantar til þjónustunnar
 Framkvæmdastjóri bs. hefur ekki umboð til þess að taka ákvarðanir
um rekstur og þjónustu
 Þjónustuhópur í óvissu um hver tekur ákvarðanir og hvenær , stjórn
bs. og / eða sveitarstjórn
 Erfitt er að hafa yfirsýn yfir rekstur félagsþjónustusvæða og gera
samanburð
 Umræða um að kostnaður við stjórn bs. og yfirstjórn hjá
sveitarfélögum sé of mikill
 Ekki allir stjórnarmenn kjörnir fulltrúar, hvað með stefnumótun og
ákvörðunartöku
 Formlegur skilnaður innan Róta bs. 31.12.2015
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Glæra frá Þóroddi Bjarnasyni HA
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1. janúar 2016
 Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð hafa fengið undanþágu frá
lágmarksíbúafjölda í eitt ár frá 1.janúar 2016 – 3.098 íbúar
 Sveitarfélög í Húnavatnssýslum og Skagafirði hafa fengið
undanþágu frá lágmarksíbúafjölda í eitt ár frá 1.janúar 2016 –
7.137 íbúar
 Verið er að vinna að undirbúningi að breyttu fyrirkomulagi
vestan og austan Tröllaskaga
 Byggðasamlög eða þjónustusamningar ?
 Rætur bs. líklega ekki starfandi frá 1.janúar 2016
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Hvar er hinn fullkomni einfaldleiki ?

