Framkvæmdastjórafundur haldinn í Bjarkarlundi 2.6.2021, kl: 13:20
Mættir til fundar:
Jón Páll Hreinsson bæjarstjóri Bolungarvíkurkaupstaðar
Ólafur Þór Ólafsson sveitarstjóri Tálknafjarðarhrepps
Finnur Ólafsson sveitarstjóri Kaldrananeshrepps
Birgir Gunnarsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
Rebekka Hilmarsdóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar
Jón Gísli Jónsson sitjandi sveitarstjóri Strandabyggðar
Bragi Þór Thoroddsen sveitarstjóri Súðavíkurhrepps
Ingibjörg Birna Erlingsdóttir sveitarstjóri Reykhólahrepps
Eva Sigurbjörnsdóttir sveitarstjóri Árneshrepps mætti ekki og engin kom í hennar stað.
Dagskrá:
1. Viðaukar vegna ársins 2020
Framkvæmdastjóri BsVest fór yfir viðauka sem bárust í lok árs 2020 frá þrem af fjórum
félagsþjónustusvæðum.
Ísafjarðarbær: 46.954.546 kr.
Bolungarvíkurkaupstaður: 8.600.000 kr.
Félagsþjónusta Stranda og Reykhólahrepps: 7.518.862 kr.
Stjórn hefur fjallað um viðaukana og bókað:
Tekið upp frá síðasta stjórnarfundi, þar sem óskað var eftir nýrri sviðsmynd og minnisblaði vegna
viðaukana sem komu í lok árs 2020.
Framkvæmdastjóri lagði fram tillögu að skiptingu greiðslu samkvæmt ósk stjórnar frá
24.febrúar.
Stjórn samþykkir að skipta kostnaði vegna viðauka ásamt viðbótarframlagi frá jöfnunarsjóð
samkvæmt neðangreindri skiptingu sem er samhljóða tillögu sem lögð fram fram 24.febrúar.
Stjórn felur framkvæmdastjóra að boða til framkvæmdastjóra fundar með framkvæmdastjórum
sveitarfélaga innan samlagsins til að fara yfir viðaukana og viðbótarframlögin vegna ársins
2020.
Þangar 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.
Jafnframt er framkvæmdastjóra falið að gera tillögu að skuldajöfnun útistandandi framlaga.

Framkvæmdastjórar sveitarfélaga leggja til að greitt verði sveitarfélögum eftir þeirri
reikniformúlu sem framkvæmdastjóri BsVest ásamt endurskoðanda BsVest fóru yfir, sjá hér að
neðan.
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

Framkvæmdastjóri BsVest upplýsti fundinn um að ekki væri ráðlagt að skuldajafna
viðbótargreiðslur sem sveitarfélögin þyrftu að leggja út fyrir og ákvað fundurinn að
fela framkvæmdastjóra BsVest að senda sveitarfélögum skiptinguna á eftirstöðvum viðaukans og
óska eftir viðbrögðum sveitarfélagana vegna málsins.
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
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16.297.333

8.724.742
2.187.485
1.046.786
600.127
574.931
2.338.662
476.436
98.494
249.671

