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Drög frumvarps til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991
með síðari breytingum.

Umsöen Þroskabiálfafélaes íslands

Breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga
Mun minni breytingar eru á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga en félagið vænti. Skortir á 
ákveðinni stefnumótun innan félagsþjónustunnar er áberandi og breytingar á þessum lögum 
gerðar svo þær samræmist frumvarpi til laga um þjónustu við fatlað fólk með sértækar 
stuðningsþarfir. ÞÍ telur mikla þörf á að lögin séu tekin upp í heild sinni til að vel fari þar sem 
upprunalegu lögin eru frá árinu 1991 og núgildandi hugmyndafræði skilar sér ekki í einu og 
öllu.

Samkvæmt drögum skal 18. gr. hljóða á eftirfarandi máta. Félagsmálanefndir skulu hafa á að 
skipa menntuðu starfsfólki ífélagsráðgjöf eða hliðstæðu sviði til þess að annast félagslega 
ráðgjöf.
ÞÍ leggur hins vegar til að breyta greininni á eftirfarandi máta; Félagsmálanefndir skulu hafa á 
að skipa starfsfólki með starfsleyfi í félagsráðgjöf sem hefur reynslu og getu til að takast á við 
fjölbreytt verkefni við fólk. Þar sem þörf krefur skal ráða þroskaþjálfa, sálfræðinga og 
iðjuþjálfa með gildandi starfsleyfi til starfa.
Þetta gerum við þar sem teymisvinna innan félagsþjónustunnar er mikilvæg þar sem 
fjölbreytileiki samfélagsins þarf að endurspeglast í menntun fagfólks innan sveitarfélaga.

ÞÍ harmar það að ekki sé sett skýrar fram en með orðunum stuðningsþjónustu sem 
einstaklingar eigi að fá sem þess þurfa vegna aðstæðna sinna. Nær hefði verið að orða NPA í 
þær greinar og sveitarfélögum gert skylda að veita slíka þjónustu til samræmis við gildandi 
hugmyndafræði. Tryggja þarf í þessu sem og svo mörgu öðru að fjármagn sé nægt til að 
sveitarfélög geta ekki farið frá þeirri ábyrgð að veita þjónustuna.

ÞÍ vill hnykkja á að gæði þjónustunnar ræðst af skipulagi hennar, stýringu og framkvæmd. 
Þroskaþjálfar eru eina fagstéttin sem sérstaklega hefur menntað sig til þess að starfa með 
fólki með fötlun og hafa víðtæka og hagnýta þekkingu á sviði stefnumótunar, skipulags og 
framkvæmdar heildrænnar þjónustu og hins vegar einstaklingsmiðaða þjónustu, óháð aldri 
og aðstæðum fólks. Þroskaþjálfafélag íslands telur að hlutfall fagmenntaðra starfsmanna 
haldist í hendur við gæði þjónustunnar sem verið er að veita.

Þroskaþjálfafélag íslands áskilur sér rétt til að koma með frekari athugasemdir við 
velferðarnefnd.
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