Fundargerð framkvæmdastjórnar Skólaskrifstofu Austurlands.
Fundur haldinn 4. apríl 2012 í Hermes Reyðarfirði kl. 13:30. Mætt: Gunnþórunn Ingólfsdóttir, Björn
Ingimarsson (í síma), Páll Björgvin Guðmundsson og Sigurbjörn Marinósson.
Dagskrá fundarins.
1. Breytingakostnaður
2. Framtíðarskipulag SKA
3. Önnur mál
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Fundarmenn fóru yfir og ræddu bréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga frá 10. febrúar 2012 um
uppgjör framlaga úr Jöfnunarsjóði vegna málefna fatlaðra á árinu 2011. Framkvæmdastjórn er
ósátt við afgreiðslu ráðgjafarnefndar Jöfnunarsjóðs vegna breytingakostnaðar og telur að ekki
hafi verið tekið tillits til raunverulegs kostnaðar við málaflokinn við skiptingu framlagsins.
Framkvæmdastjórnin telur að þau sveitarfélög sem áður höfðu tekið við málaflokknum hafi þá
fengið greiddan kostnað við málaflokkinn og því ekki eðlilegt að þau fái hluta
breytingakostnaðarins nú þegar málaflokkurinn færðist til sveitarfélaga. Framkvæmdastjórnin
mun taka saman drög að bréfi til að koma skoðun sinni á framfæri.
Samþykkt var að deila þeim fjármunum er fengust vegna breytingakostnaðar í tengslum við
yfirfærsluna á málefnum fatlaðra hlutfallslega á milli þjónustusvæðanna tveggja miðað við
vægi málaflokksins.
Þjónustuhópur SKA hefur rætt um að félagsþjónustusvæðin gefi út sameiginlegan
kynningarbækling um þjónustu við fatlað fólk á svæði SKA enda verði þess gætt að kostnaður
falli innan áætlunar.
Framkvæmdastjórnin ræddi um framtíðarskipulag SKA. Framkvæmdastjórnin mun fjalla áfram
um það og stefnir að því að taka málið upp á stjórnarfundi sem áætlaður er 2. maí nk. kl.
10:00 á Egilsstöðum.
Forstöðumaður vakti athygli á verkefninu ,,Nýir kraftar – öflugara atvinnulíf“ en fyrirtæki eiga
þess kost á að ráða starfsfólk úr röðum atvinnuleitenda, tímabundið og fá hluta launakostnaðar
endurgreiddan. Framkvæmdastjórnin felur forstöðumanni að kanna möguleikann á að ráða
sálfræðing til tímabundinna verkefna með það að markmiði að stytta biðlista eftir
sálfræðiþjónustu. Ekki er gert ráð fyrir þessu starfi í fjárhagsáætlun en rétt þykir að kanna
möguleikann áður en ákvörðun er tekin.
Forstöðumaður greindi frá því að verið væri að skoða rekstrarleigu vegna endurnýjunar á
tölvubúnaði skrifstofunnar og að væntanlegur samningur falli innan fjárhagsheimildar ársins.
Forstöðumaður sagði frá EFI-2 námskeiði fyrir leikskólakennara um málþroskaskimun, sem
haldið verður á Egilsstöðum 13. apríl.
Þá óskaði forstöðumaður eftir því að framkvæmdastjórar sveitarfélaga hvettu starfsfólk
grunnskóla til að sækja endurmenntunarnámskeið Skólaskrifstofunnar í ágúst nk.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:40
Fundargerð ritaði Sigurbjörn Marinósson

