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Þingskjal 682 -  440. mál.

Umsögn félagsmálaráðs Akureyrarbæjar um tillögu til þingsályktunar um 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014.

Félagsmálaráð Akureyrarbæjar styður framkomna tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í 
málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. Lýsir félagsmálaráð sig sammála stefnu þeirri sem fram kemur 
í tillögunni undir slagorðinu ,,EITT SAMFÉLAG FYRIR ALLA”. Telur félagsmálaráð að stefnan sé 
góður vegvísir, hún gefi yfirsýn og lýsi vel væntingum og kröfum sem gerðar eru til framkvæmdaaðila 
þjónustunnar. Hins vegar verður að benda á að víða er gert ráð fyrir að kostnaður sé innan ramma sem 
telja verður óraunhæft í mörgum tilvikum. Þar sem gert er ráð fyrir fjármagni þarf að tryggja aðkomu 
sem flestra þjónustusvæða.

Gera má athugasemd við fyrstu málsgrein í I. kafla en þar er m.a. talað um viðurkenningu á 
fötlun sem hluta af mannlegum margbreytileika og mannlegu eðli. Lagt er til að síðari hluti 
setningarinnar falli út.

Í II. kafla, lið B er m.a. sagt að starf á vinnumarkaði stuðli að fjárhagslegu sjálfstæði 
einstaklingsins og vinni gegn fátækt. Í lið C segir að fötluðu fólki skuli tryggt jafnrétti og sambærileg 
lífskjör á við annað fólk og að barist verði gegn fátækt. Það kemur hinsvegar hvergi fram með hvaða 
ráðum á að berjast gegn fátækt og tillögur þar um er hvergi að finna. Án hugmynda eða tillagna um 
þennan grundvallarþátt missir þingsályktunartillagan marks. Til að draga úr fátækt þarf að öllu jöfnu 
að auka ráðstöfunartekjur fólks og hjá þeim sem hafa skerta eða enga vinnugetu eru örorkubæturnar 
einu tekjurnar. Þeir sem hafa einhverja vinnugetu og finna starf við sitt hæfi þurfa að búa við lágt 
frítekjumark Tryggingastofnunar auk þess sem fólk greiðir eðlilega skatta af sínum tekjum. Það verður 
því harla lítið eftir í vasa fólks og margir örorkulífeyrisþegar eru fastir í fátækragildru vegna þess að 
þeim er gert ómögulegt að bæta fjárhagsstöðu sína. Almennt er viðurkennt að fjárhagslegt sjálfstæði sé 
lykill að jafnrétti og jafnræði fólks.

Hvað varðar framkvæmdaáætlunina í III. kafla gerir félagsmálaráð eftirfarandi 
athugasemdir við einstök málasvið hennar:

A. Aðgengi.

A. 1 Manngert umhverfi
Félagsmálaráð telur mjög þarft að gerð verði úttekt á aðgengismálum en gerir athugasemdi 
við að kostnaðurinn sé talin innan ramma. Slík úttekt mun hafa í för með sér fjárútlát fyrir 
sveitarfélög og því mikilvægt að kostnaður sé metin.
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A.2 Almenningssamgöngur
Félagsmálaráð leggur til að í stað þess að fyrir árslok 2014 verði boðið upp á strætisvagna 
sem aðgengilegir eru hreyfihömluðum á tilteknum áætlanaleiðum á stofnleiðum, verði 
markmiðið sett á algilda hönnun, þ.e. að strætisvagnar uppfylli þessi skilyrði innan ákveðins 
árafjölda (t.d. við endurnýjun bílaflotans). Hafi það kostnaðarauka í för með sér verði hann 
metið.

B. Atvinna.

Í inngangi að tillögum um atvinnumál fatlaðs fólks koma fram mjög háleit markmið sem 
auðvelt er að taka undir. Þó verður að setja þann fyrirvara að ekki hefur verið gengið frá 
samkomulagi um framtíðarskipan atvinnumála fatlaðra eins og gert var ráð fyrir við yfirfærslu 
málaflokks fatlaðra til sveitarfélaga um áramót 2010/2011. Atvinnumál fatlaðra voru færð til 
sveitarfélaganna ásamt annarri þjónustu í málaflokknum og nú liggur ekkert fyrir annað en að 
sveitarfélögin beri ábyrgð á atvinnumálunum. Í þessu sambandi má benda á að 
Akureyrarkaupstaður hefur rekið málaflokk fatlaðra (þ.m.t. atvinnumál) sem reynslu- 
sveitarfélag og með þjónustusamningum við ríkið frá 1997 og samþætt þjónustuna annarri 
félagsþjónustu með góðum árangri.

Þegar farið er að rýna í tillögurnar sjálfar og þær bornar saman við lagatexta úr lögum 
um málefni fatlaðs fólks þá virðist skorta samræmi milli núverandi löggjafar og þessarar 
framkvæmdaáætlunar. Í þessum tillögum kemur ekkert fram um hæfingu og iðju og ekki 
heldur um sérhæfða vinnustaði fyrir fatlað fólk (vernduð vinna). Ákvæði um starfsþjálfun og 
starfsendurhæfing eru heldur ekki að finna í ályktuninni. Að mati félagsmálaráðs þarf að 
koma skýrt fram ef að breyta á orða- og hugtakanotkun frá því sem verið hefur og t.d. að nota 
virkniúrræði yfir allt það sem ekki er nefnt; hæfingu, starfsþjálfun, starfsendurhæfingu og 
verndaða vinnu. Virkniúrræði hefur sterka skýrskotun í þau úrræði sem Vinnumálastofnun 
hefur verið að þróa og býður nú upp á fyrir afmarkaðan hóp fólks, þ.e. þá sem eiga rétt á 
atvinnuleysisbótum. Ef leggja á niður sérúrræði/þjónustu sem nú er í boði fyrir fatlað fólk þá 
þarf það að koma skýrt fram.

Þegar hver tillaga er skoðuð fyrir sig þá kemur margt jákvætt fram eins og í tillögum
B.1 Atvinnuþátttaka á almennum vinnumarkaði og B.2 Atvinna með stuðningi, þ.e. að fötluðu 
fólki sé gert kleift að vinna á almennum vinnumarkaði með eða án aðstoðar. Varðandi 
virkniúrræði fyrir fatlað fólk sbr. B.3 Virkniúrræði, er með öllu óljóst hvað átt er við. Í B.4 
Nýsköpunar- og frumkvöðlastarf og B.5 Hugbúnaðar- og tæknigeirinn, væri rétt að byggja á 
hinu almenna í stað þess að búa til sértækt fyrir fólk með fötlun. Eðlilegt væri að sú nýsköpun 
og frumkvöðlastarf sem til er í landinu yrði styrkt til að ýta undir að fatlað fólk nýti sér þær 
leiðir sem aðrir í þjóðfélaginu fara. Að byggja úrræði sérstaklega fyrir fatlað fólk er varla í 
anda þess að eitt samfélag sé fyrir alla.

C. Félagsleg vernd/sjálfstætt líf — Tillaga að heiti kaflans breytist og verði Sjálfstætt líf

C.3. Aðgengi aðþjónustu.
Félagsmálaráð telur það vera metnaðarfullt markmið að bið eftir þjónustu verði aldrei meiri en 
12 mánuðir en vekur athygli á ýmsum utanaðkomandi hindrunum sem getur komið í veg fyrir 
að það náist, s.s. skipulags- og deiluskipulagsferli, bið getur orðið eftir að fá miðlægt 
þjónustumat (SIS mat) og óvissa um fjárframlög sértækrar þjónustu.
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C.4 Hjálpartæki/tæknilausnir
Félagsmálaráð telur markmiðið mjög framsækið en leggur til að mælikvarðinn breytist og 
verði: ,,Hlutfall starfsfólks þjónustusvæða og notenda sem hafa fengið fræðslu og fjöldi 
notenda sem nýta hjálpartæki/tæknilausnir ".

C.6 Val um búsetu.
Félagsmálaráð er sammála því að aðgengi fatlaðs fólks að lánum á hagstæðum kjörum verði 
aukið og leggur til að þetta markmið nái einnig til foreldra fatlaðra barna með miklar 
sérþarfir. Jafnframt að sú breyting verði gerð að ábyrgðin á framkvæmdinni liggi hjá 
Íbúðalánasjóði og velferðarráðuneytinu en samstarfsaðili verði þjónustusvæði.

C.8 Heildræn þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra.
Varðandi heildræna þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra þá styður félagsmálaráð 
hana heilshugar. Það á að sjálfsögðu að styrkja foreldra eins og þeir geta til að hafa börnin sín 
heima eins lengi og hægt er. Skv. nýrri reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimilum 
sínum er ekkert minnst á börn og virðist ekki gert ráð fyrir vistheimilum fyrir þau. Það er ljóst 
að börn geta ekki alltaf verið hjá foreldum sínum til 18 ára aldurs og í þeim tilvikum er 
nauðsynlegt að ferli liggi fyrir, þ.e. hvar liggur meginábyrgð á því að búa til úrræði og hvernig 
fjármögnun er háttað.

D. Heilbrigði.

D.2 Geðheilbrigðisþjónusta.
Félagsmálaráð telur mikla þörf á að auka og bæta aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í 
nærumhverfi einstaklings og tekur undir að brýnt sé að sálfræðimeðferð sé aðgengileg, óháð 
efnahag. Það mun hins vegar kosta fjármuni og því er lagt til að áætlað verði fyrir þeim 
kostnaði.

C.3 Þjálfun og endurhæfing.
Lagt er til að auk þeirra fagstétta sem taldar eru upp í markmiðinu bætist við félagsráðgjafar, 
sálfræðingar og þroskaþjálfar.

C.4 Sértækur vandi
Óljóst er um hvaða hópa er verið að fjalla og því er lagt til að þeir verði taldir upp. Jafnframt 
að ábyrgðin liggi hjá Landlækni og velferðarráðuneytinu. Hvað samstarfsaðila varðar er lagt 
til að við bætist Landsspítalinn og Sjúkrahúsið á Akureyri.

E. Ímynd og fræðsla

E3 Fræðsla til starfsfólks og kjörinna fulltrúa sveitarfélaga
Markhópur fræðslunnar er of þröngur. Nauðsynlegt er að fræðslan nái einnig til starfsfólks 
leik- og grunnskóla og íþrótta- og tómstundamála eða til allra starfsmanna sem sinna þjónustu 
við fólk bæði með og án fötlunar.

G. Menntun.

G.3 Styrkir til fatlaðra nemenda.
Með aukinni þátttöku fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði fer sá hópur minnkandi sem á 
ekki rétt í starfs- og endurmenntunarsjóðum stéttarfélaga og hjá lífeyrissjóðum. Hópurinn
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hefur einnig minnkað vegna þess að víða, m.a. á Plastiðjunni Bjargi/Iðjulundi hér á Akureyri 
greiða þeir sem eru í starfsþjálfun og verndaðri vinnu í stéttarfélag og lífeyrissjóð. Þeir sem 
eftir verða eiga þá rétt í hinum nýja sjóði og hægt verður að leggja niður styrki skv. 27. gr. 
laga um málefni fatlaðs fólks.

H. Þátttaka.

H3 Fatlaðir foreldrar.
Greinin er óljós, hvaða hóp foreldra er verið að fjalla um og hvers konar þjónusta. Velta má 
því upp hvort almenn lög ná ekki yfir þennan stuðning s.s. barnaverndarlög og lög um 
félagsþjónustu sveitarfélaga.

Virðingarfyllst,
f/h félagsmálaráðs Akureyrarbæjar

Soffía Lárusdóttir, framkvæmdastjóri búsetudeildar, netfang: soffia@akureyri.i s 
Guðrún Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri fjölskyldudeildar, netfang: gudruns@akureyri.is
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