
Frá MND félagi Íslands,

8. og 10. gr. Í frumvarpinu er talað um ÖLDUNGARÁÐ og SAMRÁÐSHÓP UM MÁLEFNI FATLAÐS 
FÓLKS. Nú sat ég í svokölluðu svæðisráði fatlaðra í Reykjavík fyrir nokkrum árum, sem ég sagði mig úr 
af mörgum ástæðum. Ef þessir hópar eru nýtt nafn á þessu auma ráði sem var þá lýst mér ekkert á 
þetta. Þetta var aumasta sýndarmennsku samráð sem ég hef kynnst í opinberri stjórnsýslu í öllu mínu 
starfi. Gersamlega áhrifalaus kjaftasamkoma sem hafði engin tæki eða tól til að gera eitt eða neitt. 
Verkefni þessara hópa verður að skilgreina vel og sjá um að verklag leiði til einhvers annars en 
útgjalda. Reyndar má geta þess að þetta er eina nefndin sem ég hef fengið laun fyrir setu í og þeim 
smáaurum var mjög illa varið.

9. gr. segir: Sveitarfélagi er ekki skylt að veita þjónustu samkvæmt þessari grein á sjúkrahúsi 
eða öldrunarstofnun.
Hér tel ég gullið tækifæri fyrir sveitarfélög og ríki að koma á samkomulagi um gagkvæma 
virðingu fyrir fólki. Þessi grein orðist svo eða viðbótin:
Veiti sveitarfélag þjónustu inná sjúkrahúsi skal stofnunin greiða kostnað til 
sveitarfélagsins á sama hátt og sveitarfélag sem ekki tekur við fólki sem 
lokið hefur læknismeðferð á sjúkrahúsi, greiðir allan kostnað við dvöl 
þeirra einstaklinga þar.

8. gr.
2. mgr. 38. gr. laganna verður svohljóðandi:
Í hverju sveitarfélagi, eða í sveitarfélögum sem eiga samstarf um öldrunarmál og þjónustu 

við aldraða, skal starfa formlegur samráðsvettvangur er nefnist öldungaráð, þar sem fjallað 
er um þjónustu við aldraða og framkvæmd og þróun öldrunarmála. Í öldungaráði skulu að 
lágmarki sitja þrír fulltrúar kosnir af sveitarstjórn að loknum sveitarstjórnarkosningum og þrír 
fulltrúar tilnefndir af félagi eldri borgara, auk eins fulltrúa frá heilsugæslunni. Eigi tvö eða 
fleiri sveitarfélög samstarf um öldrunarþjónustu skulu viðkomandi sveitarfélög og félög eldri 
borgara á þjónustusvæðinu koma sér saman um samsetningu öldungaráðs.

9. gr.
Við 40. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sveitarfélagi er ekki skylt að veita 

þjónustu samkvæmt þessari grein á sjúkrahúsi eða öldrunarstofnun.

10. gr.
Við 42. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Í hverju sveitarfélagi, eða í sveitarfélögum sem eiga samstarf um þjónustu við fatlað fólk, 

skal starfa formlegur samráðsvettvangur er nefnist samráðshópur um málefni fatlaðs 
fólks þar sem fjallað er um þjónustu við fatlað fólk og framkvæmd og þróun þjónustunnar. Í 
samráðshópnum skulu að lágmarki sitja þrír fulltrúar kosnir af sveitarstjórn að loknum 
sveitarstjórnarkosningum og þrír fulltrúar tilnefndir af hagsmunasamtökum fatlaðs fólks. Eigi 
tvö eða fleiri sveitarfélög samstarf um þjónustu við fatlað fólk skulu viðkomandi sveitarfélög 
og hagsmunasamtök fatlaðs fólks á þjónustusvæðinu koma sér saman um samsetningu 
hópsins.
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