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Efni: Umsðgn um tíUögu tíl þingsilyktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs 
fólks tíl ársins 2014.
Mál nr. 440, lagt fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012.

Velférðarsviði Reykjavíkurborgar hefur borist beiðni um umsögn um tillögu til
þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014.

Að mati Velferðarsviðs er það afar jákvætt að sett skuli áætlun með metnaðarfullum 
markmiðum varðandi málefiii fatlaðs fólks. Með henni eru sett firam skýr leiðarljós og 
ákveðnar aðgerðir í því markmiði að bæta aðstöðu fatlaðs fólks á íslandi. Rúmt ár er liðið frá 
yfirfærslu málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga og á þeim tíma hefur komið berlega í ljós að 
málaflokknum var þröngur stakkur skorinn við yfirfasrsluna. Mörg úrlausnarefrii eru enn í 
vinnslu og mikilvægt er að vel takist til við lausn á þeim áður en ný úrræði og þjónusta verða 
þróuð. Þegar horft er til þeirra markmiða sem sett eru fram í áætluninni verður að telja að þau 
séu í heild sinni of umfangsmikil miðað við þann tímaramma sem settur er þar, þ.e. árin 2012 
til 2014. Raunhæfara væri því að þessi framkvæmdaáætlun tæki gildi fyrir árin 2013-2016.

Reykjavíkurborg hefur sjálf sett sér skýra framtíðarsýn í þjónustu við fatlað fólk sem tekur 
mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. í starfsáætlun Velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar fyrir árið 2012 er að finna ýmis markmið sem varða aðgerðir í málaflokki 
fatlaðs fólks og geta aðgerðir samkvæmt starfsáætlun í sumum tilfellum skarast við þær 
aðgerðir sem settar eru fram í framkvæmdaáætluninni.

Fram kemur að ekki hafi verið lögð vinna í ítarlegt kostnaðarmat einstakra liða þar sem 
kostnaður við marga þætti sé óljós. Að mati Velferðarsviðs mun Vinna við gerð áætlana 
samkvæmt framkvæmdaáætluninni og innleiðing þeirra kalla á mun meiri mannafla heldur en 
sviðið hefur nú á að skipa eða rúmast innan þess fjárhagsramma sem málaflokknum er settur. 
Auk þess verður að gera ráð fyrir umtalsverðum viðbótarkostnaði, sérstaklega á málasviðum 
er varða húsnæðismál þar sem ljóst er að leita þarf til utanaðkomandi sérfrasðinga í sumum 
tilfellum.
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Athugasemdir víð einstök máiasvið framkvæmdaáætlunariiinar sem varða þá þjónustu 
sem Velferðarsvið ber ábyrgð á fyrír hönd borgarinnar:

Málasvið A - liður 4 - Akstursþjónusta:
Nú þegar er gert ráð fyrir ákveðirmi þróun í málaflokknum og unnið er að henni í  samráði við 
notendur.

Málasvið B - liður 3 - Virkniúrræði:
Bent er á að við yfirfærsluna voru virkniúrrasði ekki til staðar í þeim mæli sem mælt er fyrir 
um í þessum lið. Gert er ráð fyrir að kostnaður falli innan ramma en ekki er sjáanlegt á þessu 
tímamarki hvemig það eigi að vera unnt.

Málasvið C - Félagsleg vernd-sj álfstætt líf:
Afar vandasamt er að skilgreina hvað felst í orðunum „sambærileg lifskjör“ og „eðlilegt líf‘. 
Hvað húsnæðismálin varðar er ljóst að þau eru mjög umfangsmikill málaflokkur og telja 
verður að mælikvarðinn sem settur er í lið 6 sé óraunhæfur.

Málasvið F - Jafnrétti:
Bent er á að í lið 4 um ólaunaða umönnunaraðila er tilgangurinn óljós og framkvæmdin 
vandasöm.

Málasvið G - Menntun:
Tekið er undir mikilvægi liðar 1 um samfellu milli skólastiga en bent á að mikilvægt er að 
setja raunhæfan tíma- og fjárhagsramma. Reikna verður með að verke&ið rúmist ekki innan 
rammans éf farið verður að óskum viðkomandi einstaklinga.

Málasvið H -  Áhrif og þátttaka notenda:
í lið 4 er Qallað um félagslíf fatlaðra bama og ungmenna. Sama á við hér og í lið G-l.

Vakin er athygli á því að önnur svið borgarinnar geta haft fiam að færa athugasemdir vegna 
einstakra þátta þingsályktunartillögunnar. Þar sem í eríndi þessu felst ekki umsögn annarra 
sviða en Velferðarsviðs er rétt að fram komi að viðkomandi svið kunna að koma á framfæri 
athugasemdum á síðari stigum málsins. Vegna knapps tímaramma reyndist ekki unnt að 
sameina umsagnir frá öllum sviðum borgarinnar.
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