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Minnisblað vegna viðbótarframlaga 2020

Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks (BsVest) barst í lok árs 2020
viðaukar vegna þriggja félagsþjónustusvæða innan BsVest, Ísafjarðarbæ,
Félagsþjónusta Stranda og Reykhólahrepps og Bolungarvíkurkaupstaðs.
Ísafjarðarbær: 46.954.546 kr.
Bolungarvíkurkaupstaður: 8.600.000 kr.
Félagsþjónusta Stranda og Reykhólahrepps: 7.518.862 kr.
Samtalan er því: 63.073.408 kr.
Ástæða viðaukanna er langtímaveikindi ásamt áhrif af heimsfaraldi Covid-19.
Í lok árs 2020 barst BsVest viðbótarframlag frá Jöfnunarsjóð upp á heildar:
34.127.158 kr.
Í lok árs 2020 barst BsVest einnig framlag vegna heimsfaraldurs Covid-19 sem
BsVest sótti um fyrir tvö sveitarfélög á svæðinu, samtals: 12.648.917 kr.
Samtalan af þessum framlögum er : 46.776.075 kr
Haldinn var framkvæmdastjórafundur þann 2.6.2021, (meðfylgjandi er fundargerð
frá þeim fundi) þar sem farið var yfir bókun stjórnar frá 18 mars sl.
Þangað til hægt verður að ganga frá endanlegu uppgjöri milli sveitarfélaga og
skipta greiðslum á milli í samræmi við uppgjör ársins 2020, er framkvæmdastjóra
falið að greiða viðbótarframlag jöfnunarsjóðs (NPA, viðbótarframlag,
viðsp.framlag og Covid greiðslur eins og þær eru skilgreindar í listanum hér fyrir
neðan) til þeirra sveitarfélaga sem eiga inni fjármagn hjá Byggðarsamlaginu í
hlutfalli við framlagða viðauka.

Á framkvæmdastjórafundi þann 2.6.2021, var ákveðið að greiða ætti út
samkvæmt nýrri reikniaðferð þar sem þau sveitarfélög sem sannarlega voru með
viðauka fengju það viðbótarframlag sem BsVest getur greitt út, sjá töflu hér að
neðan, þessi upphæð er greidd út 30.6.2021.
Viðaukar

Íbúafjöldi

BsVest
Ísafjarðarbær
Bolungarvík
Félagsþj. Stranda og Reykhólahrepps

46.954.546
8.600.000
7.518.862
63.073.408

5.635
3.809
955
871

Viðbótarfr. COVID
Heild
eftirstöðvar
34.127.158 12.648.917 46.776.075
6.056
23.068.384 10.751.579 33.819.963 13.134.583
5.783.751
1.897.338
7.681.089
918.911
5.275.023
5.275.023
2.243.839
16.297.333

Framkvæmdastjórar sveitarfélagana innan BsVest fólu framkvæmdarstjóra BsVest
að senda eftirstöðvar skiptingunnar á viðaukum og óska eftir viðbrögðum frá
sveitarfélögunum.
Viðaukar

Íbúafjöldi

BsVest
Ísafjarðarbær
Bolungarvík
Strandabyggð
Reykhólahreppur
Tálknafjörður
Vesturbyggð
Súðavíkurhreppur
Árneshreppur
Kaldrananeshreppur

Viðbótarframlög eftirstöðvar viðb. Greiðsl sveitarf.
46.776.075
2.291

46.954.546
8.600.000
7.518.862

3.809
955
457
262
251
1.021
208
43
109

33.819.963 - 13.134.583
7.681.089 - 918.911
5.275.023 - 2.243.839

63.073.408

7.115

46.776.075

8.724.742
2.187.485
1.046.786
600.127
574.931
2.338.662
476.436
98.494
249.671

16.297.333

Til að upplýsa þá sem lesa þetta minnisblað, er verið að gera verklagsreglur vegna
BsVest og hvernig vinna á sérstaklega fjárhagsáætlun, viðauka og uppgjör, það er í
vinnslu og sendist sveitarfélögum til yfirlestrar um leið og það er tilbúið.
Framkvæmdastjóri BsVest er tilbúin til að koma inn á fund bæjarráðs eða
sveitarstjórnar eftir hvernig málin eru tekinn fyrir hjá hverju og einu sveitarfélagi
til að svara spurningum ef einhverjar eru og skýra málin nánar.
Fyrir hönd stjórnar BsVest
Sif Huld Albertsdóttir
Framkvæmdastjóri BsVest

