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Umsögn um þingsályktunartillögu Þingskjal 682 — 440. mál.
Unnið af Réttindagæslumanni Austurlands Sigurlaugu G.I. Gísladóttur Egilsstöðum.

Ég vann þetta þannig að ég tók út þær greinar sem ég taldi þurfa að bæta og breyta og 
allur minn texti er ritaður með bláu. Ég breytti engu í upphaflegum texta svo skýrt væri 
hvað væri hvað. Þetta eru auðvitað allt mjög góð markmið en ég vil minna á að falleg og 
nauðsynleg markmið eru til lítils ef ekki fylgir þeim fjármagn til að standa við þau, en þar er 
mikil brotalöm á í þessum málaflokki.

Ég vil ítreka hér mikilvægi þess að sett séu tímamörk á hvenær framkvæmdum skuli lokið 
við aðgengi að opinberum byggingum sem því miður var ekki sett inn í nýja byggingareglur 
þó bent færi á þann vankanta.

Sem og ítreka ég mikilvægi þess að ráðuneytið gefi út verðskrá sem sveitarfélögum beri að 
greiða eftir þegar keypt er akstursþjónusta af þriðja aðila. Það er einfaldlega óþarfi að 
setja fólk í þá aðstöðu sem oft eru foreldrar barna með fötlun til sveita að þurfa deila við 
sveitarfélögin um að fá greiddan þann akstur sem þeim er ætlað að sinna þegar 
sveitarfélögin bjóða ekkert annað. Það búa einfaldlega ekki allir í þéttbýli, en sá hópur er 
ekki fjölmennur sem sinna þarf í dreyfbýlinu en er hvað oftast útundan í flestri þjónustu, 
þar sem einfaldlega er of dýrt að sækja hana.

Tillaga til þingsályktunar

um framkvæmdaáætlun í málefnum 
fatlaðs fólks til ársins 2014.

(Lögð fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012.)

Alþingi ályktar, sbr. ákvæði til bráðabirgða XIII í lögum um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992, sbr. lög 
nr. 152/2010, að samþykkja eftirfarandi framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2012- 
2014.
Framkvæmdaáætlunin taki mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks auk 
annarra alþjóðlegra mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að. Lögð verði áhersla á jafnrétti og 
bann við mismunun á grundvelli fötlunar og viðurkennt að fötlun sé hugtak sem þróast og breytist og



að fötlun verði til í samspili einstaklinga sem eru með skerðingar, umhverfis og viðhorfa sem hindri 
fulla og virka samfélagsþátttöku til jafns við aðra.

EITT SAMFÉLAG FYRIR ALLA

A. Aðgengi.
Alþingi ályktar að gott aðgengi sé eitt af lykilhugtökum þegar rætt er um jafnrétti og jafna stöðu allra 
í samfélaginu, sama hvort átt er við mannvirki, aðgang að upplýsingum eða möguleika til tjáskipta.

B. Atvinna.
Alþingi ályktar að starf á vinnumarkaði stuðli að fjárhagslegu sjálfstæði einstaklings, styðji við 
persónulegan þroska og vinni gegn fátækt.

C. Félagsleg vernd/sjálfstætt líf.
Alþingi ályktar að fötluðu fólki skuli tryggt jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna 
og sköpuð skilyrði til eðlilegs lífs. Barist verði gegn fátækt og félagslegri útskúfun fatlaðs fólks.

D. Heilbrigði.
Alþingi ályktar að fatlað fólk, börn og fullorðnir, skuli eiga rétt á bestu fáanlegri heilbrigðisþjónustu 
sem er fyrirbyggjandi og sérhæfð þegar við á. Fatlað fólk skuli hafa sama aðgengi og aðrir íbúar að 
heilbrigðisþjónustu.

E. Ímynd og fræðsla.
Alþingi ályktar að auka þurfi þekkingu og almenna vitund um málefni tengd fötlun og stöðu fatlaðs 
fólks í samfélaginu. Þetta sé best gert með því að fatlað fólk verði sýnilegt í samfélaginu, svo sem í 
menntastofnunum, fjölmiðlum og á vinnustöðum.

F. Jafnrétti.
Alþingi ályktar að þar sem margvíslegar hindranir í umhverfinu og samfélagsgerðinni standi í vegi fyrir 
því að fatlað fólk öðlist jafnrétti á Íslandi og margt fatlað fólk upplifi fordóma og þekkingarleysi vegna 
fötlunar sinnar, og geti auk þess glímt við fleiri en eina tegund mismununar, svo sem vegna aldurs, 
kynferðis, uppruna eða kynhneigðar, verði brugðist við af fullri alvöru, meðal annars með því að fara 
að alþjóðlegum mannréttindasamningum sem Ísland hefur undirritað og aðlaga bæði íslenska löggjöf 
og framkvæmd í þessu skyni.

G. Menntun.
Alþingi ályktar að fatlað fólk skuli njóta jafnréttis til náms í raun og eiga kost á að velja um fjölbreyttar 
námsleiðir eftir áhugasviði og getu.

H. Þátttaka.
Alþingi ályktar að fatlað fólk skuli eiga þess kost að taka fullan þátt í félagslegu og efnahagslegu starfi 
samfélagsins. Það skuli eiga þess kost að nýta borgaralegan rétt sinn, eiga val um hvar og hvernig það 
lifir og hafa fullan aðgang að menningu, tómstundum og afþreyingu.



III. Einstök málasvið framkvæmdaáætlunarinnar. 
A. Aðgengi.
Alþingi ályktar að gott aðgengi sé eitt af lykilhugtökum þegar rætt er um jafnrétti og jafna stöðu allra 
í samfélaginu, sama hvort átt er við mannvirki, aðgang að upplýsingum eða möguleika til tjáskipta. 
Heimili, skólar, vinnustaðir, tómstunda- og íþróttamiðstöðvar, verslanir, opinberar byggingar og 
annað húsnæði sem almenningur á aðgang að skulu vera aðgengileg öllum út frá algildri hönnun 
samkvæmt lögum um mannvirki. Það sama gildi um opin svæði fyrir almenning, svo sem skipulögð 
útivistarsvæði, almenningsgarða og mannvirki á svæðum sem ætluð eru til útivistar.
Upplýsingar er varða almenning skulu vera á því formi að allir geti skilið og tileinkað sér þær og er þá 
átt við táknmál, textun, punktaletur og auðskilið mál. Til að svo megi verða verði öll nýjasta tækni 
nýtt og notað táknmál hvar sem því verður við komið.

A.1 Manngert umhverfi.
Markmið: Að tryggja öllum jafnt aðgengi að manngerðu umhverfi. Hvort heldur er um að ræða eldri 
mannvirkji eða í nýframkvæmdum.
Framkvæmd: Í hverju sveitarfélagi verði gerð úttekt á aðgengismálum hvað varðar aðgengi að 
opinberum byggingum, umferðarmannvirkjum og öðrum stöðum sem almenningur hefur aðgang að.
Í framhaldinu verði gerð áætlun um úrbætur ef við á.

Ábyrgð: Sveitarfélög.
Samstarfsaðilar: Skipulagsstofnun og Mannvirkjastofnun.
Tímabil: Úttekt verði lokið fyrir árslok 2012 og áætlun liggi fyrir um úrbætur fyrir árslok 2013. Lokið 
skal síðan framkvæmdum við úrbætur innan 5 ára.

Kostnaður: Innan rammaMælikvarði: Hlutfall sveitarfélaga sem hafa lokið úttekt og gert áætlun, í 
samræmi við það.

A.2 Almenningssamgöngur.
Markmið: Að allir geti nýtt sér almenningssamgöngur sem í boði eru.
Framkvæmd: Sveitarfélög sem bjóða upp á almenningssamgöngur skilgreini tilteknar áætlanaleiðir á 
stofnleiðum þar sem einungis aka strætisvagnar sem aðgengilegir eru hreyfihömluðum. Þjónustan 
verði kynnt sérstaklega. Þar sem víða eru engar almenningssamgöngur og landið víðfermt verður að 
gera ráð við gjaldskrá sem kveður á um hvað greiða skuli fyrir akstur ef samið er við þriðja aðila. Sú 
gjaldskrá þarf að vera samræmd um landið.
Ábyrgð: Sveitarfélög.
Samstarfsaðili: Innanríkisráðuneytið.
Tímabil: Verkefnið hefjist árið 2012 og standi til ársloka 2014.
Kostnaður: Innan ramma.
Mælikvarði: Hlutfall fatlaðs fólks sem er ánægt með almenningssamgöngur.

A.4 Akstursþjónusta.
Markmið: Að fötluðu fólki standi til boða akstursþjónusta til að geta verið virkir þátttakendur í 
daglegu lífi.
Framkvæmd: Á hverju þjónustusvæði verði sett fram aðgerðaáætlun í akstursþjónustu við fatlað fólk 
og þróaðar nýjar leiðir til að mæta þörfum notenda. Áætlun skal unnin í samráði við notendur á



hverju svæði fyrir sig þar sem þarfir eru mjög mismunandi, og því ekki hægt að setja algilt 
markmið/ áætlun.
Ábyrgð: Þjónustusvæði.
Samstarfsaðilar: Samband íslenskra sveitarfélaga og hagsmunasamtök fatlaðs fólks og umfram allt 
notendur.
Tímabil: Gerð aðgerðaáætlunar ljúki árið 2012 og árangur verði metinn í árslok 2014.
Kostnaður: Kostnaður verði metinn í aðgerðaáætlun.
Mælikvarði: Hlutfall ánægðra notenda akstursþjónustu.

A.6 Menntastofnanir.
Markmið: Að allir skólar landsins verði aðgengilegir fötluðum nemendum og aðstandendum þeirra. 
Framkvæmd: Starfshópur sérfræðinga á sviði skóla- og fötlunarmála semji viðmið og leiðbeiningar 
fyrir skóla landsins. Þar verði tekið tillit til þess að bæði nemendur og foreldrar ófatlaðra nemenda 
geta búið við margvíslegar skerðingar sem taka þarf tillit til svo að þeir geti tekið þátt í skólastarfi og 
félags- og tómstundastarfi. Gera þarf ráð fyrir stuðningi við þá foreldra innan hvers skóla þegar um 
slíkt er að ræða og taka mið af því þegar við á.

Ábyrgð: Mennta- og menningarmálaráðuneytið.
Samstarfsaðilar: Sveitarfélög, hagsmunasamtök fatlaðs fólks og foreldra og skólastofnanir á vegum 
ríkisins.
Tímabil: 2012-2014.
Kostnaður:
Mælikvarði: Hlutfall skóla sem hafa sett sér viðmið um aðgengi.

C. Félagsleg vernd/sjálfstætt líf.
Alþingi ályktar að fötluðu fólki skuli tryggt jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna 
og sköpuð skilyrði til eðlilegs lífs. Barist verði gegn fátækt og félagslegri útskúfun fatlaðs fólks. Fatlað 
fólk skal hafa sama rétt og aðrir íbúar landsins til að halda mannlegri reisn og njóta sjálfræðis, 
jafnréttis og samstöðu. Fatlað fólk njóti góðs af öllum almennum aðgerðum stjórnvalda sem eiga að 
stuðla að jöfnuði, svo sem á sviði húsnæðis-, mennta-, trygginga- og atvinnumála. Þjónusta við fatlað 
fólk skal miða að því að auka sjálfstæði og lífsgæði þess. Hún skal vera heildstæð, sveigjanleg og 
einstaklingsbundin og taka til allra þátta lífsins.

C.4 Hjálpartæki/tæknilausnir.
Markmið: Að fatlað fólk fái tækifæri til að nýta sér nútímatækni og tæknitengdar lausnir þegar 
þjónusta er veitt.
Framkvæmd: Hjálpartækjamiðstöð ásamt samstarfsaðilum kynni tæknilausnir og tækninýjungar fyrir 
notendum og starfsfólki sveitarfélaga.

Ábyrgð: Hjálpartækjamiðstöð Sjúkratrygginga Íslands.
Samstarfsaðilar: Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, 
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, Greiningar- og 
ráðgjafarstöð ríkisins og Blindrabókasafn Íslands.
Tímabil: 2012-2013.
Kostnaður: Innan ramma.



Mælikvarði: Hlutfall starfsfólks þjónustusvæða sem hefur fengið fræðslu.

Viðbót C.4 b 

Koma á fót hjálpartækjabanka grunnskóla. 

Rökstuðningur: Víða í  grunnskólum um land allt liggja mikil verðmæti í  hjálpartækjum eins og 
borðum, stólum, auk annara sérhæfðra lausna sem skólar hafa gripið til vegna sérþarfa 
einstaklinga. Barnið fer síðan úr skólanum og eftir situr rándýr búnaður sem ekki er lengur þörf á 
en gæti nýst í  öðrum skóla. Gera þarf skrá yfir þennan búnað, sem oftar en ekki getur nýst á nýjum 
stað sem gæti sparað stjórar fjárhæðir og þar með stytt biðtíma barnsins eftir viðeigandi búnaði í 
sína kennslustofu. Biðtími eftir hjálpartækjum hefur oft verið langur vegna skorts á fjármagni. Til 
eru dæmi um allt að 6 ára biðtíma eftir viðeigandi borði fyrir nemanda. 

Ábyrgð: Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Mælikvarði: Hversu margir skólar hafa verið skráðir inn í  slíkan gagnagrunn.

C.8 Heildræn þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra.
Markmið: Að öll fötluð börn alist upp í fjölskyldu.
Framkvæmd: Börn á öllum aldri fái heildstæða þjónustu. Áætlun verði gerð fyrir hvert barn um 
hvernig skuli samþætta félags-, skóla- og frístundaþjónustu í samræmi við aldur, fötlun og þarfir 
barnsins og fjölskyldu þess. Gera þarf ráð fyrir sértækri þjónustu í fámennum byggðalögum og 
koma með lausnir fyrir barn sem býr eitt á sínu svæði í samráði við foreldra/ aðstandendur.
Ábyrgð: Þjónustusvæði.
Samstarfsaðilar: Sveitarfélög, skólar, frístundaheimili og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.
Tímabil: Viðvarandi.
Kostnaður: Innan ramma en fjármagn gæti þurft að flytja milli þjónustuþátta.
Mælikvarði: Hlutfall fatlaðra barna á hverju þjónustusvæði með heildstæða áætlun árin 2013 og 
2014.

D. Heilbrigði.
Alþingi ályktar að fatlað fólk, börn og fullorðnir, skuli eiga rétt á bestu fáanlegri heilbrigðisþjónustu 
sem er fyrirbyggjandi og sérhæfð þegar við á. Fatlað fólk hafi sama aðgengi og aðrir íbúar að 
heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisþjónustan axli ábyrgð á þjónustu við einstaklinga með sérhæfðar 
heilsuþarfir vegna fötlunar, óháð kynferði og tegund fötlunar.

D.2 Geðheilbrigðisþjónusta.
Markmið: Að fatlað fólk fái geðheilbrigðisþjónustu er best hentar þörfum hvers og eins, í sinni
heimabyggð.
Framkvæmd: Geðheilbrigðisþjónusta verði veitt í auknum mæli í nærumhverfi einstaklings með starfi 
samfélagsgeðteyma með aðkomu félagsþjónustu, heilsugæslu og sérfræðiþjónustu. Gerð verði 
áætlun um geðheilbrigðisþjónustu á hverju þjónustusvæði. Brýnt er að sálfræðimeðferð sé 
aðgengileg óháð efnahag.
Ábyrgð: Velferðarráðuneytið.
Samstarfsaðilar: Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri, heilsugæslan og þjónustusvæði.



Tímabil: Gerð verði áætlun um geðheilbrigðisþjónustu á hverju þjónustusvæði. Vinnan hefjist árið 
2012 og verði lokið 2014.
Kostnaður: Gerð áætlunar innan ramma.
Mælikvarði: Hlutfall þjónustusvæða þar sem samfélagsgeðteymi hefur verið komið á.

E. Ímynd og fræðsla.
Alþingi ályktar að auka þurfi þekkingu og almenna vitund um málefni tengd fötlun og stöðu fatlaðs 
fólks í samfélaginu. Fatlað fólk verði sýnilegt í samfélaginu, svo sem í menntastofnunum, fjölmiðlum 
og á vinnustöðum. Jafnframt verði fatlað fólk gert meðvitaðra um rétt sinn svo að það geti nýtt hann. 
Skilningur verði aukinn meðal almennings og fatlaðs fólks um réttindi fatlaðs fólks og um 
notendasamráð, aukna virkni og samfélagsþátttöku þess. Fatlað fólk og samtök þess taki þátt í 
áætlanagerð um breytta ímynd og fræðslu.

E.5 Menntun heilbrigðisstétta./ Fagfólks ískólalkerfinu
Markmið: Að auka færni heilbrigðisstarfsfólks/kennara í umönnun fatlaðs fólks og skilning á 
málefnum þeirra.
Framkvæmd: Menntun heilbrigðisstétta/ kennara endurskoðuð út frá nútímaviðhorfum og 
siðferðilegum viðmiðum í málefnum fatlaðs fólks þar sem tekið er mið af hugmyndafræði um fötlun 
sem leggur áherslu á félagslegar aðstæður og mannréttindi. Komið verði á kennslu um 
heilsufarsþætti tengda fötlun í námi allra heilbrigðisstétta. Auka þarf færni kennara á grunnskóla og 
framhaldsskólastigi í að tjá sig við fólk með fötlun, t.d með táknmáli. Íslenskan hefur margar 
myndir og þörf á að víkka þann snjóndeildarhring í námi fagfólks í skólum landsins. Í stærri skólum 
ætti alltaf að ganga út frá því að minnsta kosti einn kennari tali táknmál.
Ábyrgð: Mennta- og menningarmálaráðuneytið.
Samstarfsaðilar: Menntastofnanir með kennslu á heilbrigðisvísindasviði.
Tímabil: 2012-2015.1 
Kostnaður: Innan ramma.
Mælikvarði: Endurskoðun námskráa verði lokið fyrir árslok 2014.

E.6 Fræðsla til vinnuveitenda á almennum og opinberum vinnumarkaði.
Markmið: Að atvinnurekendur séu vel meðvitaðir um stöðu og færni fatlaðs fólks.
Framkvæmd: Útfærð verði fræðsluáætlun sem beinist að vinnuveitendum á hinum almenna og 
opinbera vinnumarkaði. Áhersla verði lögð á stöðu og færni fatlaðs fólks og mikilvægi þess að ávallt 
sé tekið tillit til hagsmuna fatlaðs fólks þegar ákvarðanir eru teknar í fyrirtækjum, stofnunum og 
ráðuneytum.
Ábyrgð: Velferðarráðuneytið/réttindavakt ráðuneytisins.
Samstarfsaðilar: Hagsmunasamtök, Vinnumálastofnun og Samband íslenskra sveitarfélaga.
Tímabil: Fyrir árslok 2012.
Kostnaður: Innan ramma.
Mælikvarði: Aukið hlutfall fatlaðs fólks á vinnumarkaði.

http://www.althingi.is/altext/140/s/0682.html%23Footnote1


Helstu atriði í þingsályktuninni.
Í þingsályktuninni birtist annars vegar stefna í málaflokknum og hins vegar framkvæmdaáætlun sem 
byggist á stefnunni.
Stefnunni er ætlað að endurspegla bæði markmið laga um málefni fatlaðs fólks og 
mannréttindasjónarmið sem meðal annars er að finna í samningi Sameinuðu þjóðanna um málefni 
fatlaðs fólks sem Ísland undirritaði árið 2007. Lagt er til að stefnan sé í meginatriðum sett fram til 
ársins 2020 en metið verði hvort samþykkja þurfi breytingar á stefnunni við endurskoðun laga um 
málefni fatlaðs fólks í árslok 2014.
Framkvæmdaáætlunin nær til þriggja ára, 2012-2014. Gert er ráð fyrir að hún verði endurskoðuð að 
þeim tíma liðnum. Velferðarráðuneytið hefur heildarumsjón með framkvæmd áætlunarinnar en 
ábyrgð á einstökum verkefnum er ýmist í höndum þess eða annarra aðila. Ábyrgðaraðilum er falið að 
leggja mat á verkefni í samræmi við mælikvarða sem tilgreindir eru innan hvers og eins verkefnis.

Mat á kostnaðaráhrifum.
Framkvæmd stefnunnar sem mótuð er með þingsályktunartillögu þessari mun hafa í för með sér 
kostnaðarauka fyrir þá aðila sem eiga að sjá um undirbúning og framkvæmd stefnunnar. 
Heildarkostnaður sem skiptist á þrjú ár, þ.e. 2012, 2013 og 2014, er lauslega áætlaður 150 m.kr.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.

Ekki hefur verið lögð vinna í ítarlegt kostnaðarmat einstakra liða aðgerðaáætlunarinnar enda er 
kostnaður við marga þætti óljós. Aftur á móti er unnt að ná markmiðum allmargra þátta með 
breyttum vinnuaðferðum án þess að það leiði til kostnaðarauka og nokkur verkefni er unnt að 
framkvæma innan núverandi fjárheimilda hjá framkvæmdaaðilum.

Neðanmálsgrein: 1

1Í samræmi við tímamörk sem mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur sett fyrir endurskoðun 
námskráa í framhaldsskólum.

http://www.althingi.is/pdf/thingskjal.php4?lthing=140&skjalnr=682
http://www.althingi.is/altext/140/s/0682.html%23Footref1

