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FUNDARGERÐ
Fundargerð Ársfundar Bergrisans bs. byggðasamlags um málefni fatlaðs fólks á
Suðurlandi.
Fundarstaður:

Fundarsalur Brunavarna Árnessýslu

Fundartími:

Miðvikudaginn 25. október 2017 kl. 14.00

Mættir:

Stjórnarmennirnir Ásta Stefánsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir og Ásgeir
Magnússon, starfsmanna sveitarfélaganna um málefni fatlaðs fólks og
fjölmargra fulltrúa sveitarfélaga sem aðild eiga að Bergrisanum. Einnig
mætti á fundinn Róbert Ragnarsson ráðgjafi sem unnið hefur að úttekt á
starfseminni á þjónustusvæðinu.

Ritari fundarins:

Ásgeir Magnússon

Dagskrá:
1. Setning fundarins
Ásta Stefánsdóttir formaður stjórnar setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.
2. Kjör fundarstjóra og fundarritara.
Formaður lagði til að Gunnar Þorgeirsson yrði skipaður fundarstjóri og Ásgeir Magnússon
fundarritari og var það samþykkt.
3. Ársskýrsla þjónusturáðs Suðurlands
María Kristjánsdóttir flutti ársskýrslu þjónusturáðs. Í hennar máli kom fram:
Að haldnir hafi verið 8 fundir á árinu og að ráðið hafi starfað skv. verk- og starfsáætlun sem
ráðið setti sér fyrir tímabilið.
María fór yfir verkefni þjónusturáðsins og minnti á að á svæðinu sé orðin afar brýn þörf á
uppbyggingu búsetuúrræða fyrir fatlað fólk. Þá nefndi hún að til ráðsins sé beint
frumvörpun, reglugerðum og áætlunum sem varða fatlað fólk.
María gat þess að mikil aukning væri í fjölda þjónustuþega á svæðinu og sýndi meðfylgjandi
mynd því til stuðnings.

Að lokum fór María yfir þjónustuþörfina og gerði grein fyrir starfseminni sem fram fer á
hverri rekstrareiningu.
Ársskýrslan var borin upp og samþykkt.
4. Ársreikningur 2016
Ingibjörg Garðarsdóttir fjármálastjóri Árborgar fór yfir reikninga Bergrisan bs. fyrir 2016 og
skýrði þá.
Rekstrar tekjur ársins voru 1.221.747.304 krónur og rekstrargjöld 1.223.110.388 og afkoma
því fyrir fjármagnsliði rekstrartap upp á 1.364.084 krónur. Niðurstaða fjármagnsliða var sama
upphæð og reksturinn því gerður upp á núlli.
Niðurstöðutala efnahagsreiknings var 250.655.533 krónur.
Ársreikningurinn síðan borinn upp og samþykktur samhljóða
5. Fjárhagsáætlun 2018
Ingibjörg Garðarsdóttir lagði fram og fór yfir meðfylgjandi fjárhagsáætlun næsta árs.

Áætlunin borin upp og hún samþykkt samhljóða
6. Ráðning endurskoðanda
Fram kom tillaga um að Ólafur Gestsson yrði endurskoðandi félagsins og var hún samþykkt.

7. Kynning á niðurstöðum úttektar, Róbert Ragnarsson ráðgjafi.
Róbert Ragnarsson sem ráðinn var til að gera úttekt á allri starfsemi í þjónustu við fatlað fólk
á vegum Bergrisans bs. fór í ítarlegu máli yfir sína úttekt á stöðunni.
Í upphafi fór Róbert yfir skyldur sveitarfélaganna sem fram eru settar í markmiðum laga um
málefni fatlaðs fólks. Þá nefndi hann að ný lög um opinber innkaup leggja ríkari körfur á
sveitarfélögin varðandi framlengingu og gerð þjónustusamninga.
Nefndi Róbert að nauðsynlegt væri að skilgreina vandlega þá þjónustu sem verið er að kaupa
af sjálfstæðum þjónustuaðilum, í sumum tilfellum þyrfti að bjóða þjónustuna út og í kjölfar
þess að ganga til samninga við aðila á grundvelli þjónustulýsingar.
Róbert fór síðan yfir matsþætti sem notaðir eru til að meta þjónustuþörf fatlaðs fólks og
benti á að á þeim stofnunum sem reknar eru af Bergrisanum séu einstaklingar sem ættu með
raun ekki að þurfa þjónustu á stofnum, en eru þar sem afleiðing eldri skipanar þessara mála.
SIS matið sem gert er á þjónustuþegum til að meta þjónustuþörf fatlaðra ræður því fjármagni
sem greitt er til sveitarfélaganna til að sinna þessari þjónustu. Nánast allir gera þó kröfur til
rekstrarfjár umfram SIS mat.
Eins fór hann yfir það að á okkar þjónustueiningum eru einstaklingar sem í raun eru í
öryggisvistun sem á alfarið að vera verkefni ríkisins og sem fjármagna á með öðrum hætti en
gildir um almenna þjónustu við fatlað fólk.
Að síðustu fór Róbert yfir ýmsa möguleika í rekstri málaflokksins sem til skoðunar verða hjá
stjórn á næstunni. Jafnfram var óskað eftir því að fundarmenn sendu inn ábendingar og
athugasemdir sem jafnframt yrðu teknar til skoðunar.
Nokkrar umræður spunnust um yfirferð Róberts og honum var að lokum þakkað fyrir
greinargóða yfirferð um þjónustuna við fatlað fólk á Suðurlandi
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15.50
Ásgeir Magnússon fundarritari

