Langanesbyggð

Velferðarnefnd
Fundargerð 6. fundar velferðarnefndar Langanesbyggðar föstudaginn 10. nóvember 2017.
Fundurinn ar haldinn á skrifstofu Langanesbyggðar og hófst kl. 15:00.
Mætt voru: Jón Gunnþórsson, Sólveig Sveinbjörnsdóttir, Ránar Jónsson og Jónas Egilsson
skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. Forföll tilkynntu Halldóra Jóhanna Friðbergsdóttir og
Valgerður Friðriksdóttir.
Dagskrá
1. Frístundastyrkir
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Hugmyndir að reglum og gjaldskrá lögð fram. Ákveðið að leggja til að styrkir verði
bundnir við þá einstaklinga sem eiga lögheimili í sveitarfélögunum (Langanesbyggð eða
Svalbarðshreppi). Aldursbil frá 6 til 18 ára. Tillaga er gerð um kr. 30.000 styrk að
hámarki á ári. Einnig lagt til að aldraðir (67 ára og eldri) og öryrkjar fái einhverja
styrkupphæð sem gæti verið lægri. Styrkir miðast við almanaksárið. Lagt er til að
foreldrar/forráðamenn fái endurgreitt frá sveitarfélagi gegn framvísun kvittun fyrir
greiðslu á viðurkennt námskeið og að heimilað verði að styrkja námskeið utan
lögheimilssveitarfélags. Hægt verði einnig að sækja um viðbótarstyrki til
sveitarfélagsins í undantekningartilfellum sem skal meta í hvert sinn. Þau félög eða
samtök sem vilja taka þátt þurfa að senda beiðnir til sveitarfélagsins til samþykktar áður
en þau verða gjaldgeng í styrkjakerfið. Námskeið þurfa að uppfylla lágmarkslengd og
faglega þekkingu leiðbeinenda/þjálfara.
2. Lýðheilsustefna (heilsueflandi samfélag) – tillaga um aðgerðir.
Ákveðið hefur verið að hefja undirbúning að mótun lýðheilsustefnu (heilsueflandi
sveitarfélags) í Langanesbyggð.
Samþykkt um bókun: Lagt er til að allt að kr. 500.000 verði veitt til mótunnar
lýðheilsustefnu fyrir Langanesbyggð á árinu 2018.
Þessari fjárveitingu verði varið til að undirbúa sveitarfélagið, greina helstu þætti sem
þarf til svo að þessi stefna geti orðið að veruleika. Í því felst m.a. að greina það sem
þegar hefur verið gert og ákveðið og gera tillögur um framhaldið. Í slíktri ráðgjöf gæti
komið auk vinnu heimamanna, ráðgjöf í formi heimsóknar frá emætti landlæknis sem
dæmi.
Samþykkt samhljóða.
3. Íbúðir fyrir aldraða – drög að reglum.
Samþykkt sveitarfélagsins frá 70. fundi sveitarstjórnar um matsviðmið fyrir leiguíbúðir
aldraða lögð fram, ásamt reglum frá Grundarfirði og Grindavík um sama mál.
Fundarmenn sammála um að útfæra þurfi nánar samþykktir sveitarfélagsins, um lengd
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búsetu í lögheimilissveitarfélagi, og félagsleg- og heilsufarsskilyrði. Lagt er til að læknir
eða félagsráðgjafi komi að áliti umsóknar ef þess er þörf. Einnig er lagt til að
sveitarstjóri geri tillögu að breyttum reglum í samræmi umræður fundarins til næsta
fundar nefndarinnar.
4. Aflið samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi, dags. 25. sept. 2017
Lagt fram erindi frá Aflinu samtökum gegn kynferðis- og heimilisofbeldis, um kynningu
á starfsemi samtakanna. Frestað til næsta fundar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:45.
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