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Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 3. maí sl., þar sem óskað er eftir 
umsögn um ofangreint þingmál.

Almennt

Frumvarpið er að meginstefnu afrakstur af vinnu starfshóps sem skilaði af sér tillögum
þann 14. október 2016. Eins og rakið er í almennri greingargerð frumvarpsins var um 
breiða skipun að ræða í hópnum, þar sem bæði sátu fulltrúar stærstu hagsmunasamtaka 
notenda og fulltrúar sveitarfélaga auk embættismanna úr ráðuneytum.

Fagleg framþróun og samræmi við Sáttmála SÞ um réttindi fatlaðs fólks

Hópurinn náði ágætlega saman um verkefni sitt og var vinnan uppbyggileg einkum hvað 
snerti fagleg nýmæli og framþróun í lagaákvæðum um þjónustu við fatlað fólk. Að flestu 
leyti reyndist samhljómur um fagleg málefni milli fulltrúa notenda og fulltrúa 
sveitarfélaga og ríkis. Jafnframt voru aðilar nokkuð á einu máli um það sem gera þyrfti til 
þess að tryggja fullt lagalegt samræmi milli Sáttmála SÞ um réttindi fatlaðs fólks og 
ákvæða um þjónustu við fatlað fólk.

Þrátt fyrir það er afstaðan nokkuð ólík til þess hversu hratt þjónustukerfið muni þróast á 
næstu árum. Hagsmunasamtök notenda lýsa miklum væntingum til þeirrar réttarbótar 
sem leiðir af fullgildingu Sáttmála SÞ og kalla eftir að gerð verði gangskör í ýmsum 
þáttum einkum varðandi rétt fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs. Úrræði í húsnæðismálum eru 
þar einnig ofarlega á blaði. Sveitarfélögin, sem bera ábyrgð á þjónustunni lögum 
samkvæmt, telja að áætlanir um aðgerðir og úrræði hljóti að ná til næstu fimm ára - 
annað sé óraunhæft.

Segja má að í vinnu starfshópsins hafi náðst ákveðin málamiðlun um það hvernig hinir 
lögbundnu þættir í þjónustukerfi fatlaðs fólks muni þróast á komandi árum. Frumvarpið 
endurspeglar þessa málamiðlun og styður sambandið fyrir sitt leyti að hún nái fram að 
ganga. Rétt er þó að undirstrika að frumvarp til laga um breytingar á lögum um 
félagsþjónustu sveitarfélaga (mál nr. 439) og tillaga til þál. um stefnu og 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks frá 2017-2021 (mál nr. 434) eru hluti af 
þessari málamiðlun.

Ein lög eða tvenn?

Eftir töluverðar umræður varð niðurstaða starfshópsins sú að ekki væri tímabært að gera 
tillögu um svo róttæka breytingu að fella lög um þjónustu við fatlað fólk í heild sinni 
saman við lög um hina almennu félagsþjónustu sveitarfélaga. Fyrirliggjandi frumvarp 
byggist því að þeirri nálgun að enn um sinn verði til staðar sérstakur lagabálkur um
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þjónustu við fatlað fólk. Ákvæði þess bálks taki við af ákvæðum hinna almennu laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga, þegar fyrir liggur að stuðningsþörf einstaklings eða 
fjölskyldu sé meiri en svo að henni verði mætt með almennri þjónustu.

Er sú skipan í samræmi við núgildandi lög hérlendis sbr. 7. gr. Iaga nr. 59/1992, m.s.b. sem 
og fyrirkomulag í öðrum norrænum ríkjum. í Svíþjóð er þessari skipan lýst þannig að iög 
um þjónustu við fatlað fóik séu svokölluð „plúslög", þ.e. lýsi þeim stuðningi sem tiiteknir 
hópar eigi rétt á til viðbótar þeirri aðstoð sem önnur þjónustukerfi veita.

Mikilvægt er að árétta að þetta samspil hefur áhrif á það hvernig ákvæði „plúsiaga" eru 
skýrð þegar skýra þarf réttindi einstaklinga og fjölskyldna til þjónustu. Þar er 
meginatriðið að réttur til þjónustu skv. plúslögum verður fyrst virkur þegar réttur til 
annarra þjónustu hefur verið tæmdur og fyrir liggur, skv. mati, að almenn þjónusta mætir 
ekki öilum stuðningsþörfum viðkomandi.

Gildissvið

í samræmi við þessa náigun gengur frumvarpið út frá því að heiti nýrra laga verði „lög um 
þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir". Það sem býr að baki þessari tillögu 
er að um almenna þjónustu við fatiað fólk gildi breytt ákvæði laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga (sbr. áðurnefnt mál nr. 439). Er þannig almennri stoðþjónustu gert hærra 
undir höfði og lagt til að mörkin verði ákvörðuð við stuðningsþarfir sem metnar séu á 
bilinu 10-15 klst. á viku (allt að tveir tímar á dag að meðaltali).

í framkvæmd síðastliðinna ára hefur verið gengið út frá mörkum af hliðstæðum toga 
þegar kemur að miðlægum framiögum úr Jöfnunarsjóði sveitarféiaga. Skiptingin sem 
viðhöfð hefur verið felst í því að miðiæg framlög séu veitt vegna þjónustunnar þegar 
stuðningsþörf notanda fer umfram tiltekin mörk skv. útgjaldagreiningu. Þar sem náið 
samhengi er á milli stundafjölda í þjónustu og útgjalda var talið mögulegt að afmarka 
fjölda þeirra notenda sem þessi miðlægu framiög væru veitt vegna.

Við yfirfærslu þjónustunnarfrá ríki til sveitarfélaga í upphafi árs 2011 var þannig gengið út 
frá því (á grundvelli greiningar) að framlög yrðu veitt úr jöfnunarsjóði vegna þeirra 1.000 
notenda þjónustu við fatlað fólk sem hefðu mestar stuðningsþarfir (þ.e. metnir í SIS- 
flokk 4 og yfir).

Endurmat yfirfærsiunnar, sem kláraðist í desember 2015, sýndi glöggt að þessi forsenda 
gekk ekki eftir heldur fjölgaði notendum mjög sem jöfnunarsjóður veitti framiög vegna. í 
lok árs 2014 var þessi fjöldi kominn í 1.395 manns og var því hópurinn orðinn 40% stærri 
en upphaflega var gert ráð fyrir við yfirfærsluna. Afleiðingin var m.a. sú að einingaverð 
framlaga pr. flokk í SlS-mati tók ekki verðlagsbreytingum og iækkaði meira að segja í 
krónutölu milli ára.

Stækkun hópsins var meginástæða fyrir þeirri viðbótarfjármögnun málafiokksins sem 
samið var um í desember 2015 og gildir á ársgrundvelli frá og með 2016. Jafnframt var 
horft til þess, að svo virtist sem þróunin væri búin að ná ákveðnu jafnvægi, a.m.k. 
tímabundið. Ljóst má vera að ef það gerist að nýju, sem átti sér stað 2012-2014, er sú 
hætta fyrir hendi að hið takmarkaða fjármagn sem jöfnunarsjóður hefur úr að spila 
dreifist á enn fleiri notendur og þannig lækki þjónustustig.

Til þess að koma í veg fyrir þetta er gert ráð fyrir að fullt samhengi verði á milli gildissviðs 
nýrra laga og regina um úthlutun framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Sá hópur sem
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lögin taka til verði þannig að meginstefnu sá sem jöfnunarsjóður veitir framlög vegna 
(eða í kringum 1.400 manns eins og staðan er 2017).

Að sjálfsögðu þarf að ganga út frá eðlilegri lýðfræðilegri þróun. Má þannig ætla að nýir 
þjónustunotendur með miklar/sértækar stuðningsþarfir séu á bilinu 25 til 35 talsins á 
hverju ári. Þróun tekjustofna jöfnunarsjóðs ætti að öllu jöfnu að standa undir þessari 
nýliðun (að teknu tilliti til annarra breytinga sem jafnan verða á samsetningu 
notendahópsins).

Skilgreiningar

Tillaga um þessa afmörkun á gildissviði laganna (þ.e. að þau taki til þeirra sem hafa mestu 
metnu stuðningsþarfirnar) styðst einnig við nýmæli í skilgreiningum. Hvað þetta varðar 
skal sérstaklega bent á umfjöllun um fötlunarhugtakið í almennri greinargerð með tillögu 
til þál. um framkvæmdaáætlun 2017-2021 (þingmál nr. 434). Að mati sambandsins á sú 
meginregla að gilda fullum fetum í íslenskri velferðarþjónustu að samfélagslegur 
stuðningur eigi að fara til þeirra sem raunverulega þurfa á aðstoð að halda og þannig að 
þeir séu íforgangi sem metnir eru í mestri þörf.

Ganga verður út frá því að innleiðing á Sáttmála SÞ og þróun í viðhorfum til fötlunar leiði 
ekki til þess að þeir sem þurfa mest á stuðningi að halda líði fyrir það að fleiri teljist 
fatlaðir en áður.

Hins vegar er Ijóst að jöfn og stöðug þróun verður áfram í því hversu stór hópur mun 
sækja um og fá stoðþjónustu hjá sveitarfélögunum. Að sama skapi verður áfram til staðar 
þrýstingurá að hækka þjónustustig íh inni almennu grunnþjónustu. Gerð ertillaga um að 
skipuð verði samráðsnefnd til þess að fylgjast með þessum þrýstingi næstu þrjú til fimm 
ár, sbr. hér að neðan. Æskilegt er einnig að nefndin vakti hvaða áhrif aukin áhersla á 
einstaklingsbundið mat notenda hafi í stjórnsýslu sveitarfélaga.

Eftirlitsheimildir

Eitt af þeim atriðum sem málamiðlun náðist um í starfshópnum var fyrirkomulag á 
eftirlitsheimildum ráðherra og ráðuneytis gagnvart sveitarfélögum.

Nýmæli hvað þetta varðar eru tekin upp í lögunum, sbr. um 4. gr. hér á eftir. Hins vegar 
verður ekki um það að ræða að ráðherra félagsþjónustu fái sérstakar þvingunarheimildir 
gagnvart sveitarfélögum, telji hann að hlutaðeigandi sveitarstjórn sé ekki að sinna 
skyldum sínum gagnvart notendum.

Stærð þjónustusvœða

Síðast en ekki síst ber að geta þess hér í almennum athugasemdum við frumvarpið, að í 
vinnu starfshópsins náðist niðurstaða í álitaefni sem lengi hefur verið uppi um það hvort 
rétt sé að binda lágmarksstærð þjónustusvæða við tiltekinn íbúafjölda.

Eins og sambandið hefur rakið allítarlega í umræðunni (sjá umsagnir um beiðnir um 
undanþágu frá lágmarksíbúafjölda) mæla rök bæði með því og á móti að binda stærð 
þjónustusvæða við þann tiltekna íbúafjölda - 8.000 manns - sem er í gildandi lögum.

Sambandið hefur ekki lýst ákveðinni afstöðu til þess hvernig sjónarmið eru vegin saman 
en telur (eins og staðan er í dag) skynsamlegt að feta þá leið (sbr. 5. gr. frv.) að 
breytingar á fjölda og skipan þjónustusvæða í málefnum fatlaðs fólks fari eftir sama
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farvegi og gildir um þjónustusvæði hinnar almennu félagsþjónustu skv. lögum nr. 
40/1991.

Þótt sveitarfélög fái aukið svigrúm fylgir því frelsi hins vegar ábyrgð á því að tryggja að 
allir íbúar á þjónustusvæði - sem tekur breytingum - eigi eftir sem áður kost á 
nauðsynlegri þjónustu. Áréttað er að hugsunin á bakvið frumvarpstillöguna er sú að ef 
breyting er gerð á núverandi þjónustusvæðum fari það eftir formlegu ferli þar sem m.a. 
væri skoðað hvort breytingin þýddi að þjónustustig yrði óforsvaranlegt gagnvart 
einhverjum notendum. Að lágmarksíbúatalan sé felld út úr lögunum mun því ekki þýða 
að einstök sveitarfélög geti annað hvort tekið ákvarðanir upp á sitt einsdæmi eða að 
ákvarðanir sumra sveitarfélaga geti leitt til þess að önnur lítil sveitarfélög verði 
„munaðarlaus".

Megináherslur sambandsins

í vinnu starfshópsins, og við frekari meðferð frumvarpsdraga af hálfu ráðuneytisins, hafa 
megináherslur sambandsins verið þessar um efni nýrra þjónustulaga:

• Stuðningur við faglega framþróun þjónustunnar

• Ávinningur af yfirfærslunni festur í sessi, bæði gagnvart notendum og hinu opinbera

• Fækkun grárra svæða milli aðila sem veita fötluðu fólki þjónustu

• Áframhaldandi innleiðing notendasamninga þarsem  NPAsé einn af valkostum

• Skýr og örugg verkaskipti ríkis og sveitarfélaga á sviði atvinnumála fatlaðs fólks

• Allar nýjar eða verulega breyttar lagaskyldur á sveitarfélögin hljóti vandað 
kostnaðarmat.

Að mati sambandsins er þessum megináherslum svarað með frumvarpinu, eins og það 
liggur nú fyrir Alþingi. Sambandið gerir hins vegar fyrirvara við það mat á áhrifum sem 
fram kemur í 6. lið almennra athugasemda í greinargerð frumvarpsins. Þeir fyrirvarar 
byggjast á því að verði frumvarpið óbreytt að lögum muni áhrifin verða meiri á fjárhag og 
stjórnsýslu opinberra aðila en þar kemurfram.

Skýrt skal tekið fram að sambandið telur að margt í frumvarpinu stuðli með beinum hætti 
að hagkvæmni og skilvirkni og hafi þannig jákvæð áhrif á fjárhag og stjórnsýslu hins 
opinbera. Eðlilegt er að ábatinn skili sér til notenda í formi betri og markvissari þjónustu. 
Ábatinn mætir þannig hluta af þeim kröfum sem notendur gera um inntak þjónustunnar.

Til þess ber á hinn bóginn að líta að notendur hafa almennt ríkar væntingar um stöðuga 
hækkun á þjónustustigi. Afstaða notenda er studd af innleiðingu á Sáttmála SÞ og 
framkvæmdaáætlunum í málaflokknum. Gagnvart opinberum aðilum kemur þróunin 
fram sem krafa um auknar fjárveitingar til málaflokksins - krafa sem jafnan er hærri og 
meiri en ráða má af lýðfræði eða breytingu hagstærða. í raun leiðir krafan til þess að 
sífellt stærra hlutfalli opinberra útgjalda verði varið til þjónustu við fatlað fólk.

Að mati sambandsins er mjög áríðandi að stuðla að sátt milli opinberra aðila og notenda 
um það hvernig þessari kröfu er svarað. Líta má svo á að ákvæði fyrirliggjandi frumvarps 
feli í sér ákveðna málamiðlun hvað varðar beinar lagalegar skyldur. Áhrifin af almennri 
innleiðingu á Sáttmála SÞ og framkvæmdaáætlun í málaflokknum eru hins vegar óbein 
og mun duldari en þau sem beint má rekja til breyttra laga. Allhröð þróun hefur síðan
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orðið í almennum viðhorf til félagsþjónustu sveitarfélaga sbr. m.a. þær breytingar sem 
lagðar eru til á lögum um það efni (mál nr. 439).

Önnur áhrif, einnig óbein, felast í því að þjónustuaðilar bregðist við útgjaldaþrýstingi með 
því að vísa notendum annað. Þetta er eitt meginstefið í þeim „gráu svæðum" innan 
velferðarþjónustunnar sem sambandinu hefur orðið tíðrætt um á síðastliðnum árum. 
Afar mikilvægt er að vinna stöðugt gegn þessari tilheigingu enda felst enginn ávinningur í 
því fyrir heildarhagsmuni að stofnanir (m.a. á sviði heilbrigðisþjónustu, öldrunarþjónustu 
og barnaverndar) bregðist við útgjaldaþrýstingi með því að skilgreina sig frá ábyrgð og 
freista þess að ýta verkefnum yfir á aðra aðila, einkum sveitarfélög. Þvert á móti eru grá 
svæði af þessu tagi ávísun á slæma nýtingu almannafjár auk þess að bitna á notendum og 
réttmætum væntingum þeirra til þjónustu.

Náið samhengi er á milli áformaðra lagabreytinga og þessara óbeinu áhrifa af þróun 
almennrar og sértækrar félagsþjónustu sveitarfélaga. Af þeirri ástæðu hefur sambandið 
tekið saman greinargerð þar sem litið er heildstætt á þróunina. Þessi greinargerð er 
fylgiskjal með umsögnum sambandsins um þau þingmál sem nú eru til umfjöllunar á 
vettvangi velferðarnefndar Alþingis. Vísað er til greinargerðarinnar í umsögnum um 
þingmálin þar sem við á.

Jafnframt er vísað til tillögu sem fram kemur í umsögn sambandsins um frv. til breytinga 
á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, varðandi skipun samráðsnefndar til þess að 
fylgjast með þróun kostnaðar við félagsþjónustu næstu þrjú til fimm ár. Sambandið 
leggur afar mikla áherslu á að þessi samráðsnefnd fái lagastoð og skili niðurstöðum 
sínum inn á sameiginlegan vettvang ríkis og sveitarfélaga sbr. 128. gr. sveitarstjórnarlaga.

Nánar um einstakar greinar frumvarpsins

i--gr.:

Markmiðsgrein frumvarpsins er byggð á orðalagi úr Sáttmála SÞ. Orðalagið „til jafns við 
aðra“ vísar til almennra reglna um jafnræði og bann við mismunun. Varðandi skýringu 
þeirra jafnræðisreglna sem hér vísað er til (m.a. jafnræðisregla 11. gr. stjórnsýslulaga) skal 
bent á að yfirleitt er talið felast í þeim að ekki einungis beri að leysa úr sambærilegum 
málum á sambærilegan hátt heldur einnig að leysa beri úr ósambærilegum málum á 
ósambærilegan hátt. Skýringarsjónarmiðin styðja því að þjónusta miðist ævinlega við 
einstaklingsbundnar þarfir og aðstæður viðkomandi, sbr. 2. mgr. 1. gr.

Á sviði opinberrar þjónustu reynir helst á jafnræðisreglur þegar eftirspurn eftir þjónustu 
á tilteknu formi er meiri en framboðið, m.a. vegna þess að ekki er völ á hæfu starfsfólki 
til þess að sinna þjónustunni í dreifðum byggðum.

Við þessar aðstæður ber að kanna beri hvernig hægt er að koma til móts við metnar 
þarfir viðkomandi notanda fyrir aðstoð eftir öðrum leiðum en skv. hefðbundnu 
þjónustuformi. Lögð er áhersla á að niðurstöður matsins séu nýttar í þessu skyni. í því 
felst ákveðin trygging fyrir jafnræði að matið byggist á viðurkenndum og samræmdum 
aðferðum, sbr. 3. mgr. 31. gr. frv.

2^grA

Skilgreiningar sem settar eru fram í 2. gr. fóru í gegnum mikla umræðu á vettvangi 
áðurnefnds starfshóps og má ætla að ágæt sátt sé um inntak hugtakanna.
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Ástæða er til þess að vekja athygli velferðarnefndar á orðalagi í skilgreiningu á 
stuðningsþörfum sbr. 3. lið, þ.e. að um sé að ræða þarfir einstaklings fyrir þjónustu eða 
aðstoð í daglegu lífi vegna fötlunar.

Að mati sambandsins ber að gera greinarmun á því hvort metnum stuðningsþörfum 
notenda er mætt með hefðbundnu þjónustuformi (þ.e. af starfsmönnum þess aðila sem 
ber ábyrgð á að veita þjónustu) eða hvort um aðstoð er að ræða.

Til aðstoðar í þessum skilningi getur einnig talist margvíslegt sjálfboðið starf sem og 
stuðningur frá aðstandendum notandans. Aðstoð í þessum skilningi er í reynd einn 
hornsteina í allri skipan á félagslegum stuðningi hér á landi. Þeir eru gríðarlega mikilvægir 
fyrir hagsmuni notenda en fara jafnan dult og eru jafnvel ósýnilegir.

Sambandið styður viðleitni til að þetta mikilvæga framlag sé dregið fram, gert sýnilegt og 
metið að verðleikum. í gildandi framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks er sérstök 
aðgerð til þess að ná þessu markmiði (F.4). Á grundvelli aðgerðarinnar var unnin könnun 
á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla íslands um framlag ólaunaðra umönnunaraðila. 
Niðurstöður könnunarinnar Iiggja m.a. til grundvallar tillögu í 16. gr. frumvarpsins um 
frístundaþjónustu fyrir börn og ungmenni eftir að reglubundnum skóladegi þeirra lýkur, 
og eftir atvikum áður en dagleg kennsla hefst, sem og á dögum þegar skólar starfa ekki.

Á gildistíma næstu framkvæmdaáætlunar (sbr. tillögu til þál. - mál nr. 434) þarf áfram að 
vinna með kortlagningu á aðstoð í ofangreindum skilningi. Að mati sambandsins er slík 
vinna nauðsynleg, m.a. til þess að taka megi afstöðu til þess hvort aðstoð foreldra verði 
færð yfir á form NPA (þ.e. að gerðir verði NPA-samningar vegna fatlaðra barna).

3-grj
í 2. mgr. 3. gr. er sett fram ákveðin tillaga til þess að leysa úr því gráa svæði sem er til 
staðar varðandi mörkin á milli fötlunarþjónustu og öldrunarþjónustu. Þessi óskýru 
ábyrgðarskil hafa lengi verið við lýði eins og m.a. sést af því að fram að yfirfærslu mun 
hafa verið misjafnt var hvernig svæðisskrifstofur meðhöndluðu notendur þegar þeir 
náðu 67 ára aldri.

Sú nálgun sem lögð er til grundvallar í frumvarpinu, og telst nýmæli í lögum, 
endurspeglar þá skipan sem almennt hefur náð að mótast hjá sveitarfélögum/ 
þjónustusvæðum eftir yfirfærslu. Ekki er þó um að ræða fullkomna lausn á þessum vanda 
enda kallar það jafnframt á breytingar á lögum nr. 125/1999, um málefni aldraðra.

4- gr-:
Sambandið leggur áherslu á að ákvæði um gerð þjónustu- og gæðaviðmiða verði virkur 
lagabókstafur en lítið hefur verið gert með hliðstætt ákvæði sem tekið var upp samhliða 
yfirfærslunni í lok árs 2010 (2. mgr. 3. gr. gildandi laga). Flefur það valdið vandkvæðum í 
framkvæmd eins ogsjá má af opinberri umfjöllun um málefni einstakra þjónustueininga.

Það er jafnframt ákveðinn lærdómur af opinberri umfjöllun eftir yfirfærsluna, að deilur 
komi upp milli sveitarfélags og ráðuneytis um það hvort sveitarfélag megi setja sér reglur 
um einhverja þætti þjónustunnar. Sjá má dæmi þess að slíkar deilur reynist óútkljáðar og 
eftir sitji sú upplifun almennings að viðkomandi sveitarfélag hafi verið að brjóta lög.

Til þess að breðast við þeirri aðstöðu er gerð tillaga um það nýmæli að ráðherra skeri úr 
ágreiningi um það hvort reglur sveitarfélags eigi sér nægjanlega lagastoð. Hér er um
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ræða hefðbundið lögmætiseftirlit, sem eðlilegt er að eigi sér farveg innan 
stjórnsýslunnar.

Að mati sambandsins felur þessi skipan ekki í sér skerðingu á sjálfsstjórnarrétti 
sveitarfélaga, enda tryggt að sveitarfélag getur í öllum tilvikum borið niðurstöðuna undir 
dómstóla. Rétt er þó að geta þess að ekki er einhugur um þessa tillögu, sbr. einnig 
umfjöllun um d-lið 3. gr. frv. til laga um breyt. á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga 
(mál nr. 439).

6- ° g 7- gr-:

í þessum greinum koma fram mikilvæg ákvæði um þá veigamiklu þjónustu sem 
sjálfstæðir rekstraraðilar veita fötluðu fólki.

Sambandið styður að þessi ákvæði nái fram að ganga og leggur áherslu á að þau muni 
skýra verkaskipti milli ríkis og sveitarfélaga varðandi alla eftirfylgni. Meginlínan þar ætti 
að vera sú að sveitarfélag sinni innra eftirliti með starfsemi þess rekstraraðila sem í hlut á 
(eftir atvikum á grundvelli þjónustusamnings) en að ráðuneytið fari með ytra eftirlit á 
grundvelli starfsleyfa og laga um réttindagæslu.

Sérstaklega þarf að taka afstöðu til þess að ráðuneytið gefi út kröfulýsingar um þá 
þjónustu sem sjálfstæðir rekstraraðilar sinna, með hliðstæðum hætti og tíðkast í 
heilbrigðis- og öldrunarþjónustu. Verði sú leið farin er Ijóst að kostnaðarmeta verður áhrif 
kröfulýsinga gagnvart sveitarfélögum í þeim tilvikum þar sem sveitarfélag en ekki ríki 
gerir þjónustusamning við rekstraraðilann. Brýnt er að móta stefnu hvað þetta varðar, 
einkum gagnvart rekstraraðilum sem sinna þjónustu er telst vera á landsvísu.

8- gr.:

Yfirskrift greinarinnar er óbreytt frá gildandi lögum, þ.e. „Stoðþjónusta".

Mögulega er óheppilegt að nota áfram þá yfirskrift eftir að „stuðningsþjónusta" er orðin 
liður íh inni almennu félagsþjónustu sbr. 5. gr. frumvarps um það efni (mál nr. 439). Lagt 
er til að yfirskrift greinarinnar verði: „Þjónusta í þágu sjálfstæðs Iífs“ þar sem vísað sé til 
Sáttmála SÞ. Orðalag greinarinnar verði aðlagað þeirri nálgun að öðru leyti.

9- gr-:
í þessari grein sem og ákvæði til bráðabirgða II er fjallað um húsnæðismál, sem eru 
fötluðu fólki jafnvel enn mikilvægari en íbúum almennt. í framkvæmdaáætlun í 
málefnum fatlaðs fólks er sérstaklega fjallað um aðgerðir í húsnæðismálum og Ijóst að 
framkvæmd þeirra mun útheimta veruleg fjárframlög úr sameiginlegum sjóðum.

Hér er megináhersla sambandsins að leyst verði úr álitamálum um það hvernig hið 
almenna húsnæðiskerfi (í gegnum stofnframlög og annan opinberan húsnæðisstuðning) 
styður við uppbyggingu sértækra húsnæðisúrræða fyrir fatlað fólk, einkum þar sem 
fötlun íbúa kallar á verulega mikið viðbótarrými vegna þjónustu og stuðnings inni á 
heimili.

10. og 11. gr. auk ákvæðis til brb. I:

Gríðarmikil umræða hefur farið fram á umliðnum misserum um notendasamninga í 
þjónustu við fatlað fólk og þá sérstaklega um NPA sem sérgreint þjónustuform.
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Sambandið telur að afstaða sveitarfélaga til málsins liggi Ijós fyrir en meginkjarninn þar er 
að stuðla beri að breiðri innleiðingu á notendasamningum þar sem NPA sé einn valkostur 
af nokkrum. Lögð er megináhersla á að NPA - sem þjónustuform - hentar alls ekki öllum 
notendum. Jafnframt gefur þróun NPA á Norðurlöndum fyllsta tilefni til þess að fara 
varlega í innleiðingunni hérlendis.

Sambandið óskar eftir tækifæri til þess að gera nánari grein fyrir sjónarmiðum og 
áherslum sveitarfélaga varðandi notendasamninga á fundi velferðarnefndar. Þá er vísað 
til umfjöllunar í meðf. greinargerð um áhrif af innleiðingu nýrra reglna í félagsþjónustu á 
fjárhag og stjórnsýslu sveitarfélaga.

Jafnframt er óhjákvæmilegt að kallað verði eftir því að ráðuneytið Ieggi fram drög að 
reglugerð um framkvæmd NPA (sbr. 3. mgr. 11. gr.) áður en velferðarnefnd lýkur 
umfjöllun sinni um málið. Gerð NPA-samnings mun um fyrirsjáanlega framtíð fela í sér 
ráðstöfun á takmörkuðum gæðum. Útilokað er að löggjafinn geti tekið afstöðu til 
lögfestingar á þessu þjónustuformi án þess að aðferð og verklag við úthlutun umræddra 
gæða liggi fyrir með skýrum hætti.

19. - 21. gr.:

Þessi ákvæði ná til fatlaðra barna, en hópurinn er hins vegar á mjög breiðri spönn, allt frá 
tiltölulega vægum röskunum sem hafa áhrif (stundum tímabundin) á skólagöngu yfir í 
alþyngstu tilvikin þar sem erfiðleikar vegna skerðinga eru slíkir að barn getur ekki búið 
heima hjá sér (sbr. 21. gr.)

Það veldur sérstökum vanda hvað varðar þyngsta endann að í einhverjum tilvikum eru 
áhöld um fötlun, þ.e. að erfiðleikar vegna skerðinga (einkum geðröskun) séu varanlegir. 
Þetta tengist álitamálum, sem iðulega koma upp um það, hvenær meðferð af hálfu 
heilbrigðisyfirvalda eða barnaverndar teljist fullreynd. Þessi þyngstu tilvik eru ekki mörg 
(rætt er um að þau séu á bilinu 10 -1 4  á hverjum tíma) en umfang þjónustu, stuðnings og 
eftirlits er gríðarlegt.

Sveitarfélög sem hér um ræ ðirtelja að kostnaður sem á þeim lendir hlaupi á hundruðum 
miljóna ár hvert. Sveitarfélögin telja jafnframt að fyrir hendi sé tilhneiging annarra aðila 
(heilbrigðisþjónustu og barnaverndar) til þess að koma ábyrgð á þessum börnum yfir til 
sveitarfélaga.

Þess er sérstaklega farið á leit að fulltrúar umræddra sveitarfélaga verði kallaðir á fund 
velferðarnefndar til þess að ræða málefni þessa hóps barna. Þar verði jafnframt horft til 
þess sem fram kemur í mati á áhrifum frumvarpsins (sbr. einnig fjármálaáætlun 2018 - 
2022 - 402. mál) að ríkið muni veita umtalsverðum fé á komandi árum (rætt um 500 m.kr. 
á ári frá og með 2018) til þess að leysa úr vandanum.

Afstaða sambandsins er sú að við ráðstöfun umræddra fjárveitinga eigi að horfa til þess 
að í tilvikum þar sem meðferð er fullreynd og fötlun staðreynd kemur í hlut viðkomandi 
sveitarfélags að útbúa og starfrækja sérstakt húsnæðisúrræði sbr. 21. frv.

Velferðarnefnd er hvött til þess að inna fulltrúa velferðarráðuneytisins eftir því hvernig 
ráðgert sé að ráðstafa umræddum fjárveitingum og hvernig þær skiptist annars vegar 
milli meðferðarúrræða og hins vegar húsnæðisúrræða. Jafnframt væri afar gagnlegt fyrir 
umfjöllun um málið ef drög reglugerðar um skv. 3. mgr. 21. gr. lægju fyrir.
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V. kafli 22. - 25. gr. og 42. gr.:

Sambandið fagnar því sérstaklega að sjá samkomulag ríkis og sveitarfélaga um 
atvinnumál fatlaðs fólks verða að veruleika með heildstæðum ákvæðum bæði í nýjum 
þjónustulögum og með breytingum á lögum um vinnumarkaðsaðgerðir.

Því er sérstaklega haldið til haga að með umræddu samkomulagi, sem var hluti af 
samningi um að Ijúka endurmati á yfirfærslu málaflokksins, taka sveitarfélögin á sig 
Iagaskyldur sem eru skýrari og umfangsmeiri en áður var. Sérstaklega er þar vísað til 
vinnustaða fyrir verndaða vinnu, en í umræddu samkomulagi er kveðið á um að frekari 
uppbygging og nýjar starfsstöðvar séu á ábyrgð sveitarfélaga.

Samantekt

Fyrirliggjandi frumvarp til nýrra þjónustulaga felur í sér ákveðna málamiðlun um það 
hvernig hinir Iögbundnu þættir í þjónustukerfi fatlaðs fólks muni þróast á komandi árum. 
Samband íslenskra sveitarfélaga styður þessa málamiðlun og hvetur velferðarnefnd 
þingsins til þess að framfylgja henni við rýni á þeim breytingum sem til greina kemur að 
gera við þinglega meðferð málsins.

Sambandið áréttar einnig þá afstöðu sína að fyrirliggjandi frumvarp sé áfangi í 
löggjafarvinnunni. Til framtíðar beri að stefna að því að lög um félagsþjónustu nái til allra 
og sérlög um einstaka hópa verði felld úr gildi.

Frumvarpið svarar ágætlega þeim megináherslum sem sambandið hefur mótað. Nýjar 
skilgreiningar styðja við faglega framþróun þjónustunnar auk þess sem framsetning 
ákvæða endurspeglar og festir í  sessi þær miklu og jákvæðu breytingar sem orðið hafa 
eftir yfirfærslu málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga. Markviss viðleitni kemur fram til 
þess að fækka gráum svæðum, einkum milli fötlunarþjónustu og öldrunarþjónustu. Þá er 
styrkri lagastoð skotið undir verkaskipti ríkis og sveitarfélaga hvað varðar atvinnumál 
fatlaðs fólks.

Síðast en ekki síst verður um áframhaldandi innleiðingu á notendasamningum að ræða 
og undir þeim formerkjum að NPA sé einn af fleiri valkostum hvað það varðar. í þeirri 
nálgun felst að mati sambandsins viðurkenning á því að sem þjónustuform hentar NPA 
tiltölulega litlum hópi notenda.

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Fskj: Greinargerð um áhrif af innleiðingu nýrra reglna ífélagsþjdnustu á fjárhag og stjórnsýslu
sveitarfélaga
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Áhrif af innleiðingu nýrra reglna í félagsþjónustu 
á Qárhag og stjórnsýslu sveitarfélaga

Greinargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga 

til velferðameíhdar Alþingis

M a í 2017

Inngangur

í  þessari greinargerð er fjallað um um áhrif af innleiðingu nýrra reglna í félagsþjónustu á fjárhag og 
stjómsýslu sveitarfélaga.

Tilefni greinargerðarinnar er að Alþingi fjallar nú um þingmál sem hafa munu veruleg áhrif á 
félagsþjónustu sveitarfélaga. Þar er vísað til:

• Breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga - stjómarfmmvarp 439. mál

• Lög um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir - stjómarfrumvarp 438. mál

• Stefha og ffamkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017-2021 - stjómartillaga 434. mál

Ofangreind þingmál em liður í innleiðingu Samnings Sameinuðuð þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks sem fullgiltur var af íslands hálfu á gmndvelli þingsályktunar nr. 61/145, samþykktri af 
Alþingi þann 20. september 2016 (samningurinn er hér eftir nefndur Sáttmáli SÞ).

Jafnframt hefur Alþingi til umfjöllunar fjármálaáætlun 2018-2022 (stjómartillaga 402. mál) og 
tillögu um akstursþjónustu fyrir aldraða (þingmannafmmvarp 223. mál). Þá var á síðasta þingi 
samþykkt þingsályktun nr. 43/145 um sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga.

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur unnið umsagnir um ofangreind þingmál. Þar sem náin 
efhisleg tengsl em á milli málanna taldi sambandið rétt að taka jafnframt saman eftirfarandi 
greinargerð þar sem litið er heildstætt á áhrif af innleiðingu nýrra reglna í félagsþjónustu á fjárhag 
og stjómsýslu sveitarfélaga.

B ein  og  óbein á h r i f

í heildstæðu yfirliti felst m.a. að horft er bæði til beinna og óbeinna áhrifa sem þróun reglna og 
viðmiða í málaflokknum hefur í för með sér á sviði velferðarþjónustunnar. Lagabreytingar hafa 
almennt áhrif á beinar lagalegar skyldur ábyrgðaraðila þjónustunnar en innleiðing á Sáttmála SÞ og
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framkvæmdaáætlunum í málaflokknum mótar væntingar notenda um þjónustustig og aðgengi að 
úrræðum.

Eins og kunnugt er var þjónusta við fatlað fólk færð frá ríki til sveitarfélaga þann 1. janúar 2011. 
Sú þróun hefur verið áberandi eftir yfirfærslu að notendum ijölgaði jafnt og þétt sem metnir voru 
með töluverðar stuðningsþarfir. Við endurmat yfirfærslunnar, sem kláraðist í desember 2015, kom 
fram að sjá hópur notenda, sem jöfnunarsjóður veitti framlög vegna, hafði vaxið úr 919 notendum 
árið 2011 í 1.395 manns í lok árs 2014. Hópurinn orðinn40% stærri en upphaflega var gert ráð íyrir 
við yfirfærsluna (viðmiðið var að fjármagn í jöfnunarsjóði myndi standa undir þjónustu við þá 1.000 
notendur sem á hverjum tíma hefðu mestu metnu stuðningsþarfimar). Afleiðingin var m.a. sú að 
einingaverð framlaga pr. flokk í SlS-mati tók ekki verðlagsbreytingum og lækkaði meira að segja í 
krónutölu milli ára.

Stækkun hópsins var meginástæða fyrir þeirri viðbótarfjármögnun málaflokksins sem samið var um 
í desember 2015 og gildir á ársgmndvelli frá og með 2016. Jafnframt var horft til þess, að svo virtist 
sem þróunin væri búin að ná ákveðnu jafnvægi, a.m.k. tímabundið. Ljóst má vera að ef það gerist 
að nýju, sem átti sér stað 2012-2014, er sú hætta fyrir hendi að hið takmarkaða fjármagn sem 
jöfnunarsjóður hefur úr að spila dreifist á enn fleiri notendur og þannig lækki þjónustustig.

Á sama tíma hefur almennt mátt merkja að notendur hafi ríkar væntingar um stöðuga hækkun á 
þjónustustigi. Eins og áður segir er afstaða notenda studd af innleiðingu á Sáttmála SÞ og 
framkvæmdaáætlunum í málaflokknum, en sú fyrsta var samþykkt árið 2012 (þingsályktun nr. 
43/140).

Sú þróun sem hér er rakin kemur fram gagnvart opinberum aðilum sem krafa um auknar 
fjárveitingar til málaflokksins - krafa sem jafnan er hærri og meiri en ráða má af lýðfræði eða 
breytingu hagstærða. Verði brugðist jákvætt við henni leiðir krafan til þess að hærra hlutfalli 
opinberra útgjalda verði varið til þjónustu við fatlað fólk.

Önnur áhrif, einnig óbein, felast í því að ábyrgðaraðilar þjónustu bregðist við útgjaldaþrýstingi með 
því að vísa notendum annað. Þetta er eitt meginstefið í þeim „gráu svæðum“ innan 
velferðarþjónustunnar sem sambandið hefur vakið máls á í umræðu síðastliðinna ára. Afar 
mikilvægt er að vinna stöðugt gegn þessari tilheigingu enda felst enginn ávinningur í því fyrir 
heildarhagsmuni að stofnanir (m.a. á sviði heilbrigðisþjónustu, öldmnarþjónustu og bamavemdar) 
bregðist við útgjaldaþrýstingi með því að skilgreina sig frá ábyrgð og freista þess að ýta verkefnum 
yfir á aðra aðila, einkum sveitarfélög. Þvert á móti em grá svæði af þessu tagi ávísun á slæma 
nýtingu almannafjár auk þess að bitna á notendum og réttmætum væntingum þeirra til þjónustu.

Skýrari ábyrgðar- og verkaskipting er til þess fallin að ná fram hagkvæmni og skilvirkni og hafa 
þannig jákvæð áhrif á fjárhag og stjómsýslu hins opinbera. Eðlilegt er að ábatinn skili sér til notenda 
í formi betri og markvissari þjónustu og mæti þannig hluta af þeim kröfum sem notendur gera um 
inntak þjónustunnar. Fækkun grárra svæða í velferðarþjónustunni getur þannig beinlínis dregið úr 
útgjaldaþrýstingi samhliða því að tryggja betri þjónustu.
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F yrirligg jand i fru m vö rp

Að mati sambandsins er mjög áríðandi að stuðla að sátt milli opinberra aðila og notenda um það 
hvemig væntingum notenda er svarað. Líta má svo á að ákvæði fyrirliggjandi fmmvarps feli í sér 
ákveðna málamiðlun hvað varðar beinar lagalegar skyldur sveitarfélaga á sviði félagsþjónustu. 
Þessi málamiðlun fór 1 gegnum kostnaðarmat eins og fram kemur í almennum athugasemdum (sbr. 
þingskjöl nr. 571 og 572). Sambandið gerði athugasemdir og fyrirvara við ákveðnar niðurstöður í 
þessu kostnaðarmati eins og rakið er hér á eftir. Þá var því einnig haldið til haga að áhrifm af 
almennri innleiðingu á Sáttmála SÞ og framkvæmdaáætlun í málaflokknum væm óbein og mun 
duldari en þau sem beint má rekja til breyttra laga.

Þá var það einnig niðurstaða matsins að hluti af kostnaðaráhrifunum væri óljós á þessum 
tímapunkti: útgjaldaþróun þjónustunnar væri óviss og því rétt að setja á laggimar samráðsnefnd til 
þess að fylgjast með þróun kostnaðar við þjónustuna næstu þrjú til fimm ár.

I umsögnum sínum um fyrirliggjandi fmmvörp leggur sambandið megináherslu á skipun þessarar 
nefndar til þess að fylgjast með og vakta þróun kostnaðar við félagsþjónustu til og með ársins 2021. 
Lagt er til að ákvæði um skipan nefndinnar komi í ákvæði til bráðabirgða við lög um félagsþjónustu 
sveitarfélaga og að nefhdin skili niðurstöðum sínum inn á sameiginlegan vettvang ríkis og 
sveitarfélaga sbr. 128. gr. sveitarstjómarlaga.

A lm enn  þ ró u n  íþ jó n u s tu  eða ný verkefn i

Þegar áhrif af breytingum í velferðarþjónustu em metin þarf jalfian að greina á milli þess hvort um 
er ræða ný verkefni eða almenna þróun í þjónustunni, sem eðlilegt er að eigi sér stað frá einum tíma 
til annars. Til þessarar almennu þróunar telst m.a. nýliðun og aðlögun á viðmiðum um mat á 
stuðningsþörfum notenda.

Til nýrra verkefna teljast hins vegar áhrif af breyttu verklagi í félagsþjónustu, sem leiða af breyttum 
eða nýjum lagaákvæðum. Sömuleiðis ef um er að ræða reynslu- eða tilraunaverkefni sem á 
einhverjum tímapunkti verða talin orðin að gmnnþjónustu sveitarfélaga.

Að mati sambandsins tekur kostnaðarmat skv. 129. gr. sveitarstjómarlaga fyrst og fremst til þess 
síðamefnda (nýrra verkefna) en fara þarf í gegnum greiningu á öllum tilvikum til þess að meta 
hvorum megin hryggjar þau lenda.

A h r i f  á stjórnsýslu  og á h r i f  á  fjá rh a g

Að auki þarf jafnan að greina á milli þess hvort áhrif af breytingum séu á fjárhag sveitarfélaga eða 
stjómsýslu þeirra. Þessi atriði er nátengd enda myndi verkefni sem kallar á aukinn mannafla í 
stjómsýslu hafa mikla tilhneigingu til þess að koma fram í útgjöldum sveitarfélags og þar með 
fjárhag þess. Æskilegt er því að greina þessi atriði saman enda ljóst að sveitarfélög - eins og aðrir 
opinberir aðilar - hafa meira svigrúm til þess að mæta áhrifum á stjómsýslu (með breyttu verklagi 
og aukinni skilvirkni) heldur en kröfum um hærra þjónustustig sem að öllu jöfnu hafa beinni áhrif 
á útgjöld.
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Um yfirlitið

I yfirlitinu hér að neðan eru þær 10 breytingar tilgreindar sem að mati sambandsins munu hafa mest 

áh rif gagnvart félagsþjónusta sveitarfélaga á komandi árum. Yfirlitið er því ekki tæmandi og Ijóst að 

fleiri atriði geta komið inn við framkvæmdina, m.a. þannig að ný grá svæði verði til.

1. Stuðningsþjónusta

Lýsing á breytingu: Félagsleg heimaþjónusta og almenn liðveisla sameinuð og útvíkkuð og m.a. látin

ná til stuðningsþjónustu við böm á heimilum sínum. Sett em samræmd viðmið 

um Qölda stunda í þjónustu pr. notanda á viku (10-15 klst.)

Ahrif leiðir af: 25. - 26. gr. frv. (félagsþjónusta sveitarfélaga), 19. gr. Sáttmála SÞ

Ahrif á ijárhag: Aukin útgjöld samfara stækkun notendahóps. Viðmið um stundafjölda kunna

að þrýsta upp heildarumfangi hjá sveitarfélögum sem í dag em með fáa tíma.

Ahrif á stjómsýslu: Gætu leitt til einhverrar sainlegðar.

Samandregið: Þetta er nýmæli sem mun fyrirsjáanlega hafa útgjaldaauka hjá mörgum

sveitarfélögum en umfangið er óvisst (verður vaktað).

2. Notendastýrðpersónuleg aðstoð (NPA)

Lýsing á breytingu: Þjónustuformið lögfest þannig að jafnvægi verði náð eftir fimm ára 

innleiðingartíma (2022) þegar 172 samningar verði í gildi. Kostnaðarhlutdeild 

ríkissjóðs á innleiðingartímabilinu er að naíni til óbreytt 25% en gerð er 15% 

hagræðingarkrafa til sveitarfélaga sem lækkar hlutdeildina.

Ahrif leiðir af: 11. gr. og ákvæði til brb. í frv. (þjónusta við fatlað fólk) og 19. gr. Sáttmála SÞ

Ahrif á fjárhag: Sveitarfélögin munu verða fyrir útgjaldaauka á innleiðingartímabilinu einkum

vegna stórra samninga þar sem NPA kemur í stað hefðbundins þjónustuforms. 

Hér er vísað til sólarhringsþjónustu í búsetukjömum: Þar lækkar ekki kostnaður 

við hefðbundna þjónustu (m.a. vegna næturvakta) samhliða því að gerður er NPA- 

samningur heldur em  útgjöld vegna NPA-samnings að vemlegu leyti viðbót. 

Varðandi aðra, minni samninga liggur fyrir að mjög er þrýst á hækkun 

viðmiðunargjalds pr. NPA-stund sem auka mun útgjöld sveitarfélaga.

Lítil.Áhrif á stjómsýslu: 

Samandregið: Beinn útgjaldaauki sveitarfélaga mun að lágmarki verða sem nemur 15% 

hagræðingarkröfu ríkisins eða á bilinu 50-100 m.kr. á ári. Hækkun 

viðmiðunargjalds pr. NPA-stund um 20% mun auka útgjöld sveitarfélaga um 150- 
200 m.kr.

3. Sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga

Lýsing á breytingu: Sveitarfélög veiti stuðningsþjónustu inni á heimili sjúklinga sem þurfa

sólarhringsmeðferð í öndunarvél.

Ahrif leiðir af: Þingsályktun nr. 43/145, 8. gr. frv. (þjónusta við fatlað fólk), 28. gr. frv.

(félagsþjónusta sveitarfélaga), 19. gr. Sáttmála SÞ
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Á hrif á fjárhag: Tilraunaverkefni var starfrækt á árunum 2007 til 2010 um notendastýrða þjónustu

vegna fjögurra einstaklinga sem þurfa á öndunarvélaþjónustu að halda 

vegna sjúkdóma eða slysa. Fjármunir vegna verkefnisins fluttust til sveitarfélaga 

með yfirfærslunni (76,2 m.kr. 2010 sem eru framreiknað til 2017 106,7 m.kr.) 

Talið er að 10-15 einstaklingar séu jafnan í þessum hópi auk þess sem viðmið 

hafa þróast um inntak þjónustu.

A hrif á stjómsýslu: Umtalsverð ef reiknað er með því að sveitarfélög geri og framkvæmi samninga

um notendastýrða aðstoð við þennan hóp. Áhrifin lítil ef það er á forræði 

heilbrigðisþjónustu að gera slíka samninga.

Samandregið: Fjármagn er til staðar fyrir samningum um víðtæka stuðningsþjónustu við fjóra

sjúklinga en viðbót þarf til að koma vegna stærri hóps, þ.e. allt að 100 m.kr. á ári 

ef hópurinn telur átta manns.

4. Frístundaþjónusta við fatlaða nemendur

Lýsing á breytingu: Þjónustan verður lögbundið verkefni sveitarfélaga. Fram að yfirfærslu var í gildi

samkomulag um að ríki og sveitarfélög bæm  til helminga kostnað við verkefnið 

á reynslutíma þess. Við yfirfærsluna fluttust 89 m.kr. yfir til jöfnunarsjóðs.

16. gr. frv. (þjónusta við fatlað fólk)

Fjöldi notenda þessarar þjónustu virðist vera í jafnvægi en inntak þjónustunnar 

hefur vaxið allmikið frá 2011 og hafa þau útgjöld sett umtalsverðan þrýsting á 

fjármögnun annarrar þjónustu við fatlað fólk. Viðbót þarf að endurspegla 

helmingshlutdeild ríkisins í þeirri þróun sem varð á tímabilinu frá 2010 til 

lögfestingar.

Lítil.

Ahrif leiðir af: 

Áhrif á fjárhag:

Á hrif á stjómsýslu: 

Samandregið: Telja verður að viðbót upp á 50 - 100 m.kr. þurfi til þess að eðlilegri helmings- 

hlutdeild rikisins sé náð.

5. Úrrœðifyrir börn með jjölþættan vanda

Lýsing á breytingu: Sett er lagastoð fýrir samstarfi milli ábyrgðaraðila þjónustu-, stuðnings- og

meðferðarþátta sem saman mynda úrræði fyrir böm  með fjölþættan vanda. 

Sveitarfélög fá heimild til þess að búa til búsetuúrræði fyrir böm  sem ekki geta 

búið heima hjá sér.

Á hrif leiðir af: 20. og 21. gr. frv. (þjónusta við fatlað fólk), till. til þál. um  fjármálaáætlun 2018

- 2022 (kafli 29)

A hrif á íjárhag: I dag leggja sveitarfélög verulega fjármuni í stuðning við þennan fámenna hóp

bam a eða á bilinu 500 - 700 m.kr. Áformað er að 500 m.kr. árleg ljárheimild, sem 

fjármálaáætlun gerir fyrir frá 2018 til og með 2022 standi straum a f kostnaði við 

úrræði fýrir hópinn.

Á hrif á stjómsýslu: Aukin skilvirkni og markvissara samstarf ábyrgðaraðila þjónustu léttir verkefnum 

af stjómsýslu sveitarfélaga.
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Samandregið: Breytingin ætti að draga úr úrgjaldaþrýstingi á sveitarfélög, annars vegar með

skýrari skilum á milli ábyrgðaraðila og hins vegar með framlögum til þess að 

standa undir þeim stuðningi sem sveitarfélögin veita nú umfram skyldu.

6. Atvinnumál fatlaðs fólks

Lýsing á breytingu: Umsamin verkaskipting ríkis og sveitarfélaga á sviði atvinnumála fatlaðs fólks

fær lagastoð ásamt því að gert er ráð fyrir að starfsmönnum í þjónustu við fatlað 

fólk hjá Vinnumálastofnun verði fjölgað úr 8 í fó á næstu fjórum árum.

22.-25. gr. og 42. gr. frv. (þjónusta við fatlað fólk)

Að meginstefnu er um að ræða aimenna þróun í þjónustu við fatlað fólk, sem 

tekjustofnum málaffokksins er ætlað að standa undir. Nýjar starfsstöðvar fyrir 

vemdaða vinnu og hæfingu telst þó nýtt verkefni en ijármögnun var hluti af 

samkomulagi um að ljúka endunnati á yfirfærslunni.

Ahrif á stjómsýslu: Umsamin verkaskipting ætti að leiða til skilvirkni og betri nýtingar starfskraflta

í stjómsýslu.

Nýjar reglur hafa áhrif en tekið hefur verið tillit til þeirra í verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga.

Áhrif leiðir af: 

Áhrif á fjárhag:

Samandregið:

7. Húsnœðismál

Lýsing á breytingu:

Á hrif leiðir af:

Á hrif á fjárhag:

A hrif á stjómsýslu: 

Samandregið:

Gerðar verði áætlanir um uppbyggingu nýrra úrræða næstu 3-5 ár sem m.a. leysi 

af hólmi ófullfullnægjandi eldra húsnæði (herbergjasambýli o.fl.) Almennt 

fyrirkomulag húsnæðisstuðnings (stofnframlög, húsnæðisbætur og viðbót frá 

viðkomandi sveitarfélaga) mæti þörfum fólks (fatlaðra, öryrkja og fleiri hópa) 

fyrir úrræði í húsnæðismálum. Sveitarfélög leggja til 12% stofnframlag vegna 

byggingar nýrra húsnæðisúrræða á móti 18% stofnframlagi ríkisins. Við 18% 

bætast 4% þegar byggð em  úrræði fyrir fatlaða, öryrkja og námsmenn.

12. gr. frv. (félagsþjónusta sveitarfélaga), 9. gr. frv. (þjónusta við fatlað fólk) 

aðgerðir F.4 og F.5 1 tillögu (framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks)

Takmarkast af 12% stofúframlagi sveitarfélaga og húsnæðisstuðningi sem þau 

veita skv. almennum reglum. Þegar um er að ræða húsnæðisúrræði fyrir fatlað 

fólk með mjög miklar/sértækar stuðningsþarfir (stofnkostnaður pr. íbúa á bilinu 

45 - 60 m.kr.) hafa stofnframlög ÍLS hins vegar reynst mun lægri en þau 22% sem 

gert er ráð fyrir. Haldist það óbreytt munu sveitarfélögin verða fyrir vemlegum 

fjárhagslegum áhrifúm þegar og e f þau ákveða að byggja sértækustu úrræðin.

Lítil.

Unnið er að samkomulagi milli Ibúðalánasjóðs og Jöfúunarsjóðs sveitarfélaga um 

verkaskipti varðandi 22% stofnframlag í tilvikum þyngstu húsnæðisúrræða.
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Akstursþjónusta 

Lýsing á breytingu:

Ahrif leiðir af:

Áhrif á fjárhag:

Áhrif á stjómsýslu: 

Samandregið:

Ákvæði um akstursþjónustu flutt í gmnnþjónustulög og skerpt á skyldum 

þjónustuaðila almenningssamgangna. Tillögur em uppi um að draga úr hlutdeild 

notenda í kostnaði og hækka þjónustustig.

29. gr. frv. (félagsþjónusta sveitarfélaga), 20. gr. Sáttmála SÞ, aðgerð A.6 í 

tillögu (framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks) og þingmannafrumvarp

I kostnaðarmati á fyrri stigum var tillaga um að draga úr hlutdeild aldraðra í 

kostnaði við akstursþjónustu talin hafa í för með sér a.m.k. 61 m.kr. útgjaldaauka 

fyrir sveitarfélög á ársgrundvelli. Hækkun þjónustustigs með bættu aðgengi að 

almenningssamgöngum og viðmiðum um að fólk komist allra sinna ferða með 

þeim hætti sem, og þegar, því hentar, mun einnig þýða vemlegan útgjaldaauka.

Lítil.

Utvíkkun á akstursþjónustu, hærra þjónustustig og minni hlutdeild notenda mun 

þýða útgjaldaauka sveitarfélaga sem gæti verið a f stærðargráðunni 100 m.kr. á ári.

9. Einstaklingsmiðað mat og gerð einstaklingsbundinna þjónustuáætlana

Lýsing á breytingu: Aukin áhersla á aðferðafræði sem byggir á einstaklingsmiðuðu mati og gerð

einstaklingsbundinna þj ónustuáætlana.

Á hrif leiðir af: 27. gr. ffv. (félagsþjónusta sveitarfélaga), 12. og 19. gr. frv. (þjónusta við fatlað

fólk) , 19. gr. Sáttmála SÞ, aðgerðir F .l og F.2 í tillögu (framkvæmdaáætlun)

Á hrif á fjárhag: Ætti að leiða til þess að stuðningur verði markvissari og veittur þeim

notendum sem raunverulega þurfa á honum að halda. Dregið úr tvíverknaði 

í þjónustukerfum.

Á hrif á stjómsýslu: Aðferðafræðin hefur verið innleidd í þjónustu við fatlað fólk en er upp að

ákveðnu marki nýtt verkefni í grunnþjónustu. Mun kalla á einhverja fjölgun

ráðgjafa og þeirra sem sinna hlutverki svokallaðra málstjóra í grunnþjónustu.

Samandregið: Ovíst er að breytingin leiði til útgjaldaauka (verður vaktað).

10. Samspil félagsþjónustu og heilbrigðis/öldrunarþjónustu

Lýsing á breytingu: Sveitarfélagi verður ekki skylt að veita stuðningsþjónustu inni á stofnunum svo

sem sjúkrahúsi eða öldmnarstofnun og staða 67 ára og eldri skilgreind gagnvart 

þjónustukerfí fatlaðs fólks

A hrif leiðir af: 9. gr. frv. (félagsþjónusta sveitarfélaga) og 2. mgr. 3. gr. frv. (þjónusta við fatlað

fólk)

Á hrif á ijárhag: Tillögumar draga úr útgjaldaþrýstingi á sveitarfélögin.

A hrif á stjómsýslu: Gera meðferð mála skilvirkari.

Samandregið: Tillögum er ætlað að fækka gráum svæðum á milli félagsþjónustu sveitarfélaga

og heilbrigðis/öldmnarþjónustu.
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Samantekt á áhrifum af innleiðingu nýrra reglna í félagsþjónustu á fjárhag og stjórnsýslu sveitarfélaga

Þjónustuþáttur Útgjaldaauki ríkisin
M at ve líerð a rrá ð a n ev lis

vegna ársins 2018
M al sam bandsins

Útgjaldaauki sveitarfé
M at velferðarráðu n evtis

agavegn a ársins 2018
M at sam bandsins Athugascmdir um útgjaldaauka

1.
Stuðningsþjónusta Óvem legur M ögulega um talsverður

Á.ðiibf sam m ála um að skipa sam ráðsnefnd til þ ess  að 
EylgjáSI m eð þróun kostnaðar

2.
N P A

73,9 m.kr.
(m.v. 25% hlutdeild)

127,7 m.kr. 
(m.v. 30%  hlutdeild)

Ekki metinn en reiknað 

m eð 15%  hagræðingu
150 - 250 m.kr.

Sambandið telur að  15% hagræðing náist ekki og að 
hækkun N PA -stundar verði 10-15%

3. Sólarhringsm eðf. í 
ðndunarvél

- - - 100 m.kr.
M iðað við að  gerðir séu samningar um  notendastýrða 
þjónustu við átta notendur (fjölgun í hópnum um fjóra)

4. Frístundaþjónusta við 
fa tlaða nem endur

30 m.kr. 50 - 100 m.kr. * -
M iðað e r við að  kostnaður skiptist til helminga. Útgjöld í 

jafnvægí en  hlutdeild rikisins e r í dag ca. 18%

5. Ú rræ ði fyrir b öm  m eð 

fjölþættan vanda
150 m.kr. 500 m.kr. - -

Sambandið telur að full fjármögnun verkefnisins a f  hálfu 

ríkisins eigi að hefjast strax  árið 2018

6.
Atvinnumál fatlaðs fólks 20 m.kr. 20 m .kr. - - Samkomulag um  verkaskipti

7.
H úsnæ ðism ál

- - - - H áð niðurstöðu um verkaskipti milli Ibúðalánasjóðs og 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

8.
Ferlimál - - 61 m.kr. 100 m.kr.

M iðað er við tillögur um útvíkkun akstursþjónustu 
fatlaðs fólks þannig að nú nái einnig til aldraðra

9, Einstaklingsmiðað m at 
og þjónustuáætlanir

- - - - Lagt e r til að útgjaldaþróun verði vöktuð

10. Samspil félagsþjónustu og 
heilbrigðis/öldrunarþj. - - - 5 Lagt e r til að útgjaldaþróun verði vöktuð

Samtals vegna ársins 2018_______ 273,9 m.kr.__________ 697,7 - 747,7 m.kr___________61 m.kr._____________355 - 460 m.kr.

í töflunni hér að 
neðan 

eru 
niðurstöður yfirlitsins dregnar saman 

hvað 
varðar áhrif á 

íjárhag 
ríkis og 

sveitarfélaga:


