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Reykjavík, 17. febrúar 2012

Fagdeild félagsráðgjafa sem vinna að málefnum fatlaðs fólks 

Umsögn um þingskjal 682 —  440. mál. Tillaga til þingsályktunar um 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014.

Fagdeild félagsráðgjafa sem vinna að málefnum fatlaðs fólks lýsir ánægju sinni með 
þessa metnaðarfullu tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs 
fólks til ársins 2014.

Mjög mikilvægt er að í allri vinnu sé unnið eftir markmiðum samnings Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks - og að fatlað fólk njóti allra mannréttinda og mannfrelsis að fullu og 
að jöfnu við aðra..
Í áætluninni er bent á mælikvarða sem eiga að segja til um hvort tilsettu markmiði hafi verið 
náð. Í mörgum tilvikum þarf að liggja fyrir á skýrari hátt hvernig standa á að því mati og hver 
á að sinna eftirfylgd.

Hér á eftir koma athugasemdir og viðbætur fagdeildarinnar (í rauðum lit) varðandi 
einstaka kafla framkvæmdaáætlunarinnar:

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.

Aths, Fagdeildin telur mikilvægt að sveitarfélög leiti jafnframt leiða til þess að aðstoða 
umsækjendur ferðaþjónustu fatlaðra með stuðningi, fræðslu og þjálfun til þess að nýta sér 
almenningssamgöngur í auknum mæli sbr. Strætóþjálfaverkefni Velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar.

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. „Aðgerðaáætlun verði unnin í 
samráði við notendur.“

A.5 Upplýsingar.
Markmið: Að allt fatlað fólk hafi óhindraðan aðgang að upplýsingum um réttindi sín
og þá þjónustu sem í boði er.
Framkvæmd: Sveitarfélög og þjónustusvæði sjái til þess að á heimasíðum þeirra verði
aðgengilegt efni fyrir fatlað fólk. Fyrirmynd að framkvæmd gæti verið frá Reykjavíkurborg 
sem hefur þegar gert nauðsynlegar breytingar á vefsvæði sínu og fengið vottun. Þannig geta 
hópar fatlaðra sem ekki geta nýtt sér hefðbundna framsetningu efnis notað vefinn.



Aths. Á það skal bent á að ekki allir hafa aðgengi að tölvum eða geta nýtt sér þær og 
fjárhagsstaða getur verið hindrun fyrir netaðgengi. Því verður að gæta þess að fatlað fólk hafi 
gott aðgengi að upplýsingum á öðrum vettvangi, t.d. ráðgjöf hjá stofnunum. Aðgengi fatlaðs 
fólks af erlendum uppruna að upplýsingum þarf ennfremur að bæta til muna.

A.6 Menntastofnanir.
Markmið: Að allir skólar landsins verði aðgengilegir fötluðum nemendum og
aðstandendum þeirra, „sem og fötluðu starfsfólki skólans“.

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. Aths. Fagdeildin leggur áherslu á að 
haft verði samráð við fulltrúa notenda í þessari vinnu.

Mælikvarði: Hlutfall skóla sem hafa sett sér viðmið um aðgengi. Aths. Algild hönnun
skólanna ætti líka að vera mælikvarði.

B. Atvinna.

B.1 Atvinnuþátttaka á almennum vinnumarkaði.
Markmið: Að auka og styrkja samstarf um atvinnu fyrir fatlaða við aðila á almennum
vinnumarkaði.
Framkvæmd: a. Stofnaður verið samstarfshópur aðila vinnumarkaðarins og
Vinnumálastofnunar, „auk fulltrúa fatlaðs fólks“ . Hópurinn skilgreini skýr markmið og 
aðgerðir sem meðal annars tryggi að fatlað fólk geti unnið á almennum vinnumarkaði með 
sérstökum stuðningi. Aths. Fagdeildin telur mikilvægt að fatlað fólk taki þátt í þessari 
umræðu og það sé haft í huga að fötlun getur verið margvísleg og þarfir fatlaðs fólks þar með 
ólíkar.

B.3 Virkniúrræði.
Markmið: Að fatlað fólk fái tækifæri til að nýta virkniúrræði.
Framkvæmd: Fatlað fólk án atvinnu fái tilboð um virkniúrræði sem vari að minnsta kosti
fjórar klukkustundir á dag fimm daga vikunnar og fái tækifæri til að takast á við verkefni sem 
hæfa aldri þess og getu.
Ábyrgð: Vinnumálastofnun.
Samstarfsaðilar: Þjónustusvæði/sveitarfélög og hagsmunasamtök fatlaðs fólks.

Aths. Í lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 er hvergi talað um virkniúrræði og því er 
mikilvægt að skilgreint verði hvort um sé að ræða nýtt úrræði eða þjónustustofnanir á sviði 
dagvistar og hæfingar sbr. 9. gr. laga um málefni fatlaðs fólks.

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. „Til að berjast gegn fátækt og félagslegri útskúfun þarf að tryggja 
fötluðu fólki fjárhagslega afkomu.“ 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 „og fylgja hugmyndafræði um sjálfstætt líf“.

C.2 Samfella og öryggi í þjónustu.
Markmið: Að auka öryggi og samfellu í þjónustu við fatlað fólk.
Framkvæmd: Þegar einstaklingur/barn í fjölskyldu hefur fengið greiningu á fötlun fái
einstaklingurinn/fjölskyldan tilboð um tengilið sem fylgir þeim svo lengi sem hann/hún vill 
og telur þörf fyrir. Félagsþjónusta sveitarfélaga tilnefni tengilið/fagaðila í samráði við 
notandann. Aths. Hér vantar nánari upplýsingar um hlutverk og starfssvið þessa tengiliðs.

C.3 Aðgengi að þjónustu.
Markmið: Að tryggja að þjónusta við fatlað fólk á heimilum þeirra „og utan heimilis“
uppfylli þjónustuþörf á hverju þjónustusvæði og stefna að því að biðlistum verði eytt. 
Framkvæmd: Í hverju sveitarfélagi verði gerð áætlun um það hvernig mæta eigi þörf fyrir
þjónustu þannig að bið eftir þjónustu verði aldrei meiri en tólf mánuðir, sbr. reglugerð nr. 
1054/2010, um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu. Aths. Fagdeildin leggur til að setningin 
hljómi svo: „Í hverju sveitarfélagi verði gerð áætlun um hvernig mæta eigi þörf fyrir þjónustu 
þannig að biðtími eftir þjónustu verði í lágmarki og aldrei meiri en 12 mánuðir.“

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. Aths. Hér 
vantar TMF Tölvumiðstöð.

C.5 Sveigjanlegt vinnufyrirkomulag í þjónustu við fatlað fólk.
Markmið: Að auka sveigjanleika í vinnufyrirkomulagi þjónustu við fatlað fólk.
Framkvæmd: Sett verði á fót tilraunaverkefni á tveimur þjónustusvæðum í samvinnu við
stéttarfélögin sem miði að því að breyta viðhorfum og vinnufyrirkomulagi í þjónustu við 
fatlað fólk. Gert verði stöðumat við upphaf verkefnis á ánægju notenda með þjónustu og við 
lok verkefnis. Aths. Hér þarf að skilgreina hvað er átt við með vinnufyrirkomulagi og hvaða 
markmiðum eigi að ná (til dæmis samnýtingu starsfmanna á milli stofnana eða aukna aðkomu 
notenda að ráðningum).

C.6 Val um búsetu.
Markmið: Að fatlað fólk hafi til jafns við aðra val um búsetu í samræmi við óskir sínar
og þarfir.
Framkvæmd: Fjölbreyttir húsnæðiskostir verði í boði og áætlun sett þar um. Allt húsnæði
uppfylli ákvæði reglugerðar nr. 1054/2010, um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu, um 
lágmarksstærð einkarýmis og aðgengi. Kannað verði hvernig unnt sé að auka aðgengi fatlaðs 
fólks að lánum á hagstæðum kjörum til íbúðakaupa og styrkjum og/eða lánum til breytinga á 
eigin húsnæði. Aths. Mikilvægt að síðasti liðurinn, sem varðar styrki eða lán til breytinga á 
eigin húsnæði, eigi einnig við um fjölskyldur/forráðamenn fatlaðra barna

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.

Ábyrgð: Þjónustusvæði.
Samstarfsaðilar: Sveitarfélög, skólar, frístundaheimili, „íþróttafélög, önnur félagasamtök
sem sinna tómstundum barna og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríki sins.“

(skýring: Fagdeildin telur nauðsynlegt að Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sé einnig með í 
hópi samstarfsaðila þar sem starfsfólk þar hefur í mörgum tilvikum fylgt fötluðum börnum 
eftir og þekkir þarfir þeirra vel. Greiningarstöð hefur lögbundnu hlutverki að gegna við að 
miðla upplýsingum og fræðslu um þarfir fatlaðra barna.)

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.

Aths. Í þennan kafla þarf að bæta við lið sem snýr að tannlæknaþjónustu fyrir fatlað fólk og 
fötluð börn. Þar má m.a. nefna lið um reglulegar skoðanir hjá tannlæknum og öflugara 
forvarnastarf en nú er sinnt.

Aths. Hjá fötluðum börnum er t.d. oft um dýrar aðgerðir að ræða, sem m.a. krefjast svæfingar. 
Gjaldskrá Tryggingastofnunar ríkisins og tannlækna er mjög ólík og því eru endurgreiðslur 
eða niðurgreiðslur ekki nema lítill hluti af heildarkostnaði, sem getur verið hár.

Aths. Einnig þarf verulega að bæta aðgengi fatlaðs fólks og fjölskyldna fatlaðra barna að 
þjónustu annarra fagstétta, s.s. sálfræðinga, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa og fl. sem hið opinbera 
tekur mjög lítinn þátt í að greiða.

D.1 Heilsugæslan.
Markmið: Að efla heilsugæslu sem grunnheilbrigðisþjónustu til að mæta þörfum
fatlaðs fólks.
Framkvæmd: Hlutverk heilsugæslunnar verði endurskoðað með tilliti til þarfa fatlaðs fólks.
Starfsfólki með fjölbreytta fagmenntun verði fjölgað til að mæta þörfum fatlaðs fólks og fólks 
með langvinna sjúkdóma.

Aths. Fagdeildin bendir á mikilvægi þess að félagsráðgjafar séu starfandi hjá hverri 
heilsugæslu, m.a. til að leiðbeina fötluðu fólki um réttindi þeirra og úrræði innan 
heilbrigðiskerfisins og til að stuðla að samstarfi við aðrar sjúkrastofnanir og félagsþjónustu 
viðkomandi sveitarfélags í málefnum viðkomandi einstaklings eða fatlaðs fólks almennt.

D.2 Geðheilbrigðisþjónusta.
Markmið: Að fatlað fólk fái geðheilbrigðisþjónustu er best hentar þörfum hvers og
eins.
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 „viðtalsmeðferð hjá viðurkenndum meðferðaraðila“ sé aðgengileg og óháð 
efnahag.
Ábyrgð: Velferðarráðuneytið.
Samstarfsaðilar: Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri, „önnur sjúkrahús“ heilsugæslan og
þjónustusvæði.
Mælikvarði: Hlutfall þjónustusvæða þar sem samfélagsgeðteymi hefur verið komið á,
„mat notenda á þjónustunni.“

D.4 Sértækur vandi.
Markmið: Að þróa úrræði til að mæta sértækum vanda fatlaðs fólks í tengslum við
alvarlega sjúkdóma, lífsstíl og ofbeldi.
Framkvæmd: Settir verði á laggirnar tveir starfshópar:

a) Annar kortleggi meðferðarúrræði og komi með tillögur um leiðir til 
úrbóta þegar saman fara alvarlegur lífsstílsvandi og fötlun eða alvarlegir sjúkdómar og fötlun.

b) Hinn leggi fram tillögur um hvernig megi draga úr ofbeldi gegn fötluðu 
fólki í samfélaginu og tillögur til stuðnings þeim sem verða fyrir ofbeldi.
Aths. Hér er mikilvægt að hafa í huga að fötluð börn eru í meiri áhættu fyrir að verða fyrir 
ofbeldi og misnotkun en önnur börn. Þau eiga að njóta verndar út frá barnaverndarlögum á 
sama hátt og önnur börn -  en barnaverndarúrræði geta þurft að vera sérsniðin að þörfum 
þeirra, m.a. út frá fötluninni (dæmi: sérhæfð viðtöl í Barnahúsi, meðferðarviðtöl, 
vistunarúrræði fyrir fötluð börn með óæskilega hegðun). Mikilvægt er að lögð sé áhersla á 
bæði fyrirbyggjandi aðgerðir og úrræði við hæfi. Fagdeildin telur nauðsynlegt að Greiningar- 
og ráðgjafarstöð ríkisins sé einnig með í hópi samstarfsaðila þar sem starfsfólk þar hefur í 
mörgum tilvikum fylgt fötluðum börnum eftir og þekkir þarfir þeirra vel. Greiningarstöð hefur 
lögbundnu hlutverki að gegna við að miðla upplýsingum og fræðslu um þarfir fatlaðra barna.

Aths. Fagdeildin leggur til að þriðji hópurinn verði stofnaður sem fái það hlutverk að 
kortleggja fjölda fatlaðra með framheilaskaða og gera tillögur um hvernig hægt sé að mæta 
þjónustuþörf þessa hóps.

Ábyrgð: Embætti landlæknis.
Samstarfsaðilar: Heilsugæsla, félagsþjónusta, hagsmunasamtök fatlaðs fólks og Stígamót og
sambærileg samtök, „Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Barnaverndarstofa og Barnahús.“ 
Tímabil: Hópar verði settir á laggirnar árið 2012 og starfi út árið 2013.

E. Ímynd og fræðsla.

E.4 Þekking heilbrigðisstarfsfólks.
Markmið: Að efla þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á málefnum fatlaðs fólks og skilning
á margbreytileika samfélagsins.
Framkvæmd: Gerð verði víðtæk fræðsluáætlun fyrir heilbrigðisstarfsfólk um málefni fatlaðs
fólks, meðal annars um eðli fatlana og viðhorf gagnvart fötluðu fólki, um samskiptaleiðir og 
nálgun í þjónustu við fatlað fólk og um heilsuvanda og heilsutengdar þarfir. Starfshópur 
skipaður fulltrúum faghópa og fulltrúum fatlaðs fólks komi að samningu efnisins. Fræðslan 
verði skipulögð innan hvers heilbrigðisumdæmis.

E.5 Menntun heilbrigðisstétta.
Markmið: Að auka færni heilbrigðisstarfsfólks í umönnun fatlaðs fólks og skilning á
málefnum þeirra.
Framkvæmd: Menntun heilbrigðisstétta verði 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.

Aths. Varðandi liði E.4 og E.6 er afar mikilvægt að umorða þá þannig að þeir eigi einnig við 
um starfsfólk í skólakerfinu, á öllum skólastigum, bæði kennara og annað starfsfólk.

F. Jafnrétti.

F.5 Könnun á heilbrigði.. og aðbúnaði “ fatlaðs fólks.
Markmið: Að fá skýra mynd af heilbrigði „og aðbúnaði“ fatlaðs fólks á Íslandi.

G. Menntun.

G.1 Samfella milli skólastiga.
Markmið: Að auka samstarf félagsþjónustu og skólakerfis við að samþætta þjónustu og
nám fatlaðra nemenda og tryggja að samþættingin fylgi nemendum allan námsferilinn. 
Framkvæmd: Áætlun verði unnin tímanlega í samstarfi við þann skóla, hvort sem það er
leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli eða háskóli, sem nemandi hefur áhuga á að sækja þannig 
að skólinn sé tilbúinn þegar nemandinn hefur nám. Á það meðal annars við um öflun 
hjálpartækja, sértæk úrræði í námi við upphaf náms og námsefni og persónulega aðstoð á 
skólatíma. „Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa ekki einungis í huga hvernig nemandanum 
er mætt námslega, heldur einnig félagslega og lögð áhersla á að hann einangrist ekki í 
jafnaldrahópnum. “
Ábyrgð: Skólaskrifstofur sveitarfélaganna.
Samstarfsaðilar: Félagsþjónusta sveitarfélaganna, leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar
og háskólar. Aths. Fagdeildin telur nauðsynlegt að Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sé 
einnig með í hópi samstarfsaðila þar sem starfsfólk þar hefur í mörgum tilvikum fylgt 
fötluðum börnum eftir og þekkir þarfir þeirra vel. Greiningarstöð hefur lögbundnu hlutverki 
að gegna við að miðla upplýsingum og fræðslu um þarfir fatlaðra barna.

G.2 Fjölbreytni í námsframboði.
Markmið: Að auka fjölbreytni í námi á starfsnámsbrautum framhaldsskólanna og
háskólastigi þannig að hver einstaklingur geti fundið nám við sitt hæfi. „Einnig mikilvægt að 
fjölbreytt nám sé í boði fyrir nemendur í leikskólum og grunnskólum, þar með talið að ekki 
séu lagðar niður sérdeildir eða sérskólar fyrir fötluð börn og ungmenni.“

H. Þátttaka.

H.4 Félagslíf fatlaðra barna og ungmenna.
Markmið: Að rjúfa félagslega einangrun fatlaðra barna og ungmenna.
Framkvæmd: Fötluð börn og ungmenni á grunn- og framhaldsskólaaldri eigi kost á
frístundatilboðum að skóladegi loknum, í skólafríum og á sumrin í samræmi við óskir og getu. 
Slík frístundatilboð verði samþætt almennum frístundatilboðum fyrir börn og ungmenni á 
sama aldri eins og kostur er. „Sama á við um atvinnuúrræði á sumrin fyrir börn á unglingastigi 
grunnskóla og í framhaldsskólum.“ Lögð verði áhersla á mikilvægi sumardvalar fyrir þennan 
hóp. „Að fötluðum börnum og fötluðu fólki verði tryggður aðgangur að fjölbreyttum 
íþróttatilboðum, bæði innan almennra íþróttafélaga og innan íþróttafélaga fatlaðra. Markmið 
er að bæta líkamlega heilsu og færni, rjúfa félagslega einangrun og bæta félagslega færni.“


