
Fundargerð 12. fundar stjórnar dvalarheimilisins Nausts dags, 9. Október 2017 kl. 13:00. 

Mætt eru: Kristín Kristjánsdóttir, Sigurður Þór Guðmundsson (í síma), Sara Stefánsdóttir, Sólrún 

Siggeirsdóttir og Elías Pétursson. 

 

Formaður stjórnar setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna og spurði hvort gerð væri 

athugasemd við fundarboð. Svo var ekki. 

 

Dagskrá: 

 

1. Starfsmannamál  

Rekstrarstjóri og hjúkrunarforstjóri fóru stöðu starfsmannamála, heilt yfir þá eru starfsmannamál í 

góðum farvegi.  

 Vegna veikinda starfsmanns þá hefur nýr starfsmaður var ráðin tímabundið til starfa.  

 Farið var yfir launastefnu heimilisins og rétt starfsmanna þeirra til námsskeiðssetu.  

 

2. Rekstur fyrstu sex mánuði 2017 

Rekstur fyrstu sex mánuði ársins hefur gengið vel og er rekstrarniðurstaða ríflega 3 milljónum betri 

en áætlun gerði ráð fyrir. Nefndarmenn lýstu yfir ánægju með rekstrar gott utanumhald á rekstri en 

áréttuðu að vegna líklegs samdráttar í tekjum væri áframhaldandi aðhald nauðsynlegt.  

 

3. Nýting hjúkrunarrýma á Nausti 

Nýtingin var með ágætum fyrstu mánuði ársins en nú horfir heldur til verri vegar. Því má búast má við 

lægri tekjum frá Sjúkratryggingum Íslands seinni mánuði ársins vegna ónýttra hjúkrunarplássa. 

Forstöðumaður og rekstrarstjóri 

 

4. Tæki og viðhald 

Farið var yfir atriði sem þarf að bæta og endurnýja á Nausti. Hjúkrunarforstjóri og rekstrarstjóri voru 

búnir að forgangsraða þeim atriðum og var ákveðið að setja flesta hluti á fjárhagsáætlun 2018.  

 

5. Önnur mál 

 Naust er með undanþágu fyrir að hafa ekki iðjuþjálfa í starfi til nóvember 2017. Áveðið var að 

auglýsa eftir iðjuþjálfa í 15 til 20% starf á heimasíðu Langanesbyggðar og í landshlutablaði. Elíasi 

og Sigurði var einnig falið að leita eftir samstarfi við nágrannasveitarfélög um ráðningu iðjuþjálfa, 

munu þeir gera það á komandi fundi framkvæmdastjórnar HNÞ 

 Undanþága er fyrir að Hjúkrunarfostjóri reki Naust þar sem hún er ekki með menntun eða 

starfsreynslu í öldrunarhjúkrun eða stjórnun til apríl 2018.  

 Gamli sólpallurinn er komin í gott horf og eins brunavarnarkerfið á Nausti.  

 Kristján var fengin til að gera kostnaðaráætlun að breytingum á neðri hæð eldri byggingarinnar á 

Nausti. Árið er 2017 og finnst hjúkrunarforstjóra og rekstrarstjóra ekki viðunandi að bjóða íbúum 

upp á herbergi þar sem deila þarf snyrtingu.  

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:30 


