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Efni: Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til 
ársins 2014.
Vísað er til tölvupósts nefndarsviðs Alþingis, dags.: 2. Febrúar sl. Þar sem óskað er umsagnar 
Akraneskaupstaðar um ofangreinda þingsályktun.
Eins og fram kemur í athugasemdum við þingsályktunartillöguna þá komu fram athugasemdir 
fjölda aðila sem fjölluðu um breytingar á lögum um málefni fatlaðra, að frumvarpið hafi ekki 
gengið nógu langt við að innleiða réttarbætur til handa fötluðu fólki og færa löggjöf um 
málaflokkinn til samtímans. Þá var einnig gagnrýnt að markmið Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks náist ekki að fullu með breytingunum. Jafnfram er í athugasemdunum 
vísað í úttekt Ríkisendurskoðunar frá ágúst 2010, en í þeirri skýrslu bendir stofnunin á ýmsa 
þætti sem hún telur ábótavant.

Almennt um framkvæmdaáætlunina
Það er fagnaðarefni að tekið sé á réttindamálum fatlaðs fólks með þeim hætti sem fram kemur 
til framkvæmdaáætluninni. Í raun er það löngu tímabært að slík áætlun líti dagsins ljós. Slík 
áætlun hefði átt að vera tilbúin áður en yfirfærsla málaflokks fatlaðra varð þar sem þessi 
áætlun byggir á tímasettum, mælanlegum markmiðum ásamt kostnaðargreiningu sem hefði átt 
að vera grundvöllur að þeim samningi sem gerður var við sveitarfélög við yfirfærslu 
málaflokksins.
Fyrir þó nokkrum árum lá fyrir svipuð framkvæmdaáætlun á vegum Velferðarráðuneytisins 
sem bar yfirskriftina „Mótum framtíð“. Sú áætlun var aldrei samþykkt en það er fagnaðarefni 
að hluti þeirrar áætlunar kemur fram í núverandi framkvæmdaáætlun.
Umsagnarbeiðnin hefði mátt koma fyrr eða lengri tími yrði gefinn til að veita umsögn. Það 
hefði verið gott að geta haft meira svigrúm til að skoða áætlunina þar sem um mjög 
mikilvægan þátt er að ræða til að bæta þjónustu við fatlað fólk.
Það jákvæða í þessari framkvæmdaáætlun er að tekið er á öllum þáttum sem viðkoma 
almennri þátttöku að samfélaginu. Réttindi hins fatlaða eru í hávegum höfð og tekið mið að 
markmiðum SÞ um réttarstöðu fatlaðra á Íslandi.
Aftur á móti vantar tengingu við fjármagn sem nú þegar er veitt í málaflokkinn. Útfærsla 
framkvæmdaáætlunarinnar kostar fjármagn sem samkvæmt þessu á að vera „innan ramma“ og 
þá hljóta sveitarfélög að bera ábyrgð á þeim kostnaði.
Einnig þarf að gæta þess þar sem auglýstir verða styrkir í tengslum við áætlunina að jafnræðis 
sé gætt og fólk fái tækifæri á að taka þátt hver sem er á landinu.
Í athugasemdum við þingsályktunartillöguna kemur fram umfjöllun um mat á 
kostnaðaráhrifum. Þar kemur fram að framkvæmdaáætlunin muni hafa í för með sér 
kostnaðarauka fyrir þá aðila sem eiga að sjá um undirbúning og framkvæmd stefnunnar. Ekki 
hefur verið lögð vinna í ítarlegt kostnaðarmat einstakra liða aðgerðaráætlunarinnar. Það er 
nauðsynlegt að ítarlegt kostnaðarmat liggi fyrir varðandi einstaka greinar áætlunarinnar. Aftur 
á móti getur framkvæmdaáætlunin orðið ákveðinn leiðarvísir um vinnulag, vinnuaðferðir og
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markmiðssetningu einstakra þátta innan hennar sem ekki leiðir til kostnaðarauka. Einnig geta 
einhver markmið áætlunarinnar verið framkvæmt án þess að þau leiði af sér kostnaðarauka.

Umsögn um einstakar greinar áætlunarinnar.
Hér á eftir verður gefin umsögn um einstaka greinar áætlunarinnar. Eingöngu er fjallað um 
þær greinar sem þótti ástæða til að gera athugasemdir við.

A Aðgengi
Því er fagnað að aðgengi skuli vera skilgreint sem aðgengi að allri almennri þjónustu 
sveitarfélagsins. Gott fyrir sveitarfélögin og aðra opinbera aðila að vinna eftir samræmdum 
áherslum og verklagsreglum sem í gildi eru.
A1. Manngert umhverfi
Við gerð úttektar verði stuðst við samræmdar úttektarreglur sem gilda fyrir öll sveitarfélög. Er 
mjög mikilvægur þáttur þar sem einnig er verið að gera úttekt á aðgengi til upplýsinga, 
aðgengi að heimasíðum, að opnum svæðum og fleiri þáttum sem fatlaðir eiga að fá tækifæri 
til að njóta og nýta.
A2. Almenningssamgöngur
Tryggja þarf jafnt aðgengi að almenningsvögnum innan sveitarfélags svo og frá sveitarfélagi 
til næsta þéttbýliskjarna (Akranes/Reykjavík). Framkvæmdaáætlunin á að taka á með hvaða 
hætti minni sveitarfélög bjóða upp á aðgengi í almenningssamgöngur. Það á að koma skýrt 
fram að fötluðum sé gert kleift að ferðast með almenningssamgöngum alveg óháð því hvort 
um er að ræða stofnleiðir eða ekki.
A4. Akstursþjónusta
Á minni svæðum þarf að skoða með hvaða hætti hægt er að samnýta sérhæfða akstursþjónustu 
og almenningssamgöngur. Sérstaklega þarf það að koma fram í aðgerðaráætlun með hvaða 
hætti lítil sveitarfélög ætla að útfæra slíka akstursþjónustu. Mjög gott að slíkt komi fram í 
aðgerðaráætlun hvers þjónustusvæðis.
A5. Upplýsingar
Mjög tímabært að sveitarfélög taki upp aukið aðgengi að heimsíðum sínum og að öðrum 
upplýsingum innan sveitarfélagsins. Það er réttur hvers manns að geta nýtt sér upplýsingar á 
slíkum miðlum. Breyting á heimsíðum sveitarfélaga getur nýst jafnt þeim sem eru fatlaðir, 
erlendir ríkisborgarar og eldri borgarar.
A 6. Menntastofnanir
Bæta þarf inn í texta: „Huga þarf að þeim sveigjanleika sem verður að vera til staðar í starfi 
með fötluðum nemendum, þ.e.a.s. þarfir þess fatlaða geti haft forgang umfram skipulag 
skólastarfsins“.

B Atvinna
B1-B3
Fjallað er um atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði, atvinnu með stuðningi og 
virkniúrræði. Fram að yfirfærslu málaflokks fatlaðra til sveitarfélaga var slík þjónustu veitt af 
hendi Svæðisskrifstofa eða sjálfseignarstofnana/sjálfstæðra rekstraraðila. Staðreyndin er sú að 
allir þessir þjónustuþættir voru reknir á flestum svæðum með mismunandi útfærslum. Oft á 
tíðum voru þessi úrræði beintengd vinnu og hæfingarstöðum fyrir fatlað fólk. Á stærri 
svæðum var atvinna með stuðningi rekin sem sérstök rekstrareining.
Vægi vinnustaða fyrir fatlaða er því mikil og eftir því er tekið að ekki er minnst á þessa 
vinnustaði sam úrræði í atvinnumálum fatlaðs fólks í þessari framkvæmdaáætlun.
Þessir vinnustaðir skipta mjög miklu máli í þjónustunni og ættu að geta nýst til að bjóða upp á 
tengingu við hinn almenna vinnumarkað. Innan þessara vinnustaða hefur myndast mikil 
sérhæfð þekking á atvinnumálum fatlaðs fólks sem nauðsynlegt er að nýta í framtíðinni. Það á
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að byggja ofan á þá þjónustu sem nú er til staðar. Þessir vinnustaðir hafa í gegnum tíðina veitt 
fjölbreytta þjónustu, s.s. hæfingu/virkni, atvinnu með stuðningi, starfsþjálfun og veitt stuðning 
við atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði.
Í áætluninni er Vinnumálastofnun gerð ábyrg fyrir framkvæmdum í atvinnuúrræðum fatlaðs 
fólks. Enn er óvissa um hvar atvinnumál fatlaðra verða í framtíðinni. Samstaða hefur ekki
náðst í því að ákveða hver mun fara með yfirstjórn atvinnumála í framtíðinni. Eins og staðan
er í dag þá eru sveitarfélög ábyrg fyrir atvinnumálu og því þarf að leggja áherslu á að þau 
verði ábyrgðaraðilar og Vinnumálastofnun samstarfsaðili.
Það er tillaga að kortlagt verði hvar núverandi þjónustukerfi er statt, hvar erum við stödd í 
atvinnumálum fatlaðs fólks og byggja framkvæmdaáætlun út frá því.

B 4-B5______ Nýsköpunar og frumkvöðlastarf-Hugbúnaðar og tæknigeirinn
Eðlilegt að ábyrgð sé á vegum Vinnumálastofnunar. Þessum þætti í framkvæmdaáætluninni er 
fagnað. Þetta gefur fötluðu fólki kost á að koma hugmyndum sínum og þekkingu á framfæri 
með stuðningi Vinnumálastofnunar. Víða um land eru farnar af stað frumkvöðlasmiðjur fyrir 
afmarkaða hópa og nauðsynlegt að byggja ofan á það sem fyrir er í sveitarfélögum í stað þess 
að koma af stað nýju „kerfi“ .

C Félagsleg vernd/sjálfstætt líf
Í almenna textanum er fjallað um að þjónusta þurfi að vera heildstæð, sveigjanleg og 
einstaklingsbundin og taka til allra þátta lífsins. Bæti þyrfti við t.d. eftirfarandi texta: Til 
staðar skulu vera þjónustuteymi þar sem notandinn hefur tækifæri á að fara yfir sín mál og 
samræma þjónustuna með þeim sem veita þjónustuna og með talsmanni.

C1-C5
Þarna er tekið á almennum réttindum sem eru svo ofarlega í umræðunni í dag. Fram kemur í 
lið C3 að biðlisti eigi að vera að hámarki 12 mánuðir. Þetta ákvæði mætti gilda um fleiri þætti 
þjónustunnar, ekki bara á heimilum fólks. Nýta mætti áætlanagerð um hvernig mæta eigi þörf 
fyrir þjónustu á heimilum, fyrir fleiri þjónustuþætti.
Í C4 þyrfti Hjálpartækjamiðstöðin að gera skýra áætlun um hvernig fræðslu verður sinnt.

C6. Val um búsetu
Það er mjög gott að auka aðgengi fatlaðs fólks að lánum á hagstæðum kjörum til íbúðakaupa. 
En til þess að svo megi verða þyrfti að koma inn í framkvæmdaáætlunina ákvæði um að 
skoða Lögræðislögin nr. 71/1997 í þessu samhengi. Ef 4. gr. er skoðuð þá kemur fram að 
svipta megi mann lögræði ef hann „er ekki fær um að ráða persónulegum högum síðnum eða 
fé vegna andlegs vanþroska....“. Það þarf að tryggja að fólk geti tekið lán til íbúðakaupa og 
geti skuldbundið sig til þess án þess að eiga á hættu að missa hluta af lögræði sínu. Þetta 
þyrfti að skoða samhliða.

C8. Heildræn þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra
Fram komi að „áætlun verði unnin og endurskoðuð reglulega í þjónustuteymi sem myndað er 
kringum barnið. Í því eiga að sitja foreldrar/forráðamenn og þeir þjónustuaðilar sem tengjast 
barninu“.

Við bætist liður C9 sem er sambærilegur við lið C8 en fjallar um heildræna þjónustu við 
fullorðið fólk með fötlun.
Hinn fatlaði eigi rétt á að gerð verði þjónustuáætlun sem skal unnin af þjónustuteymi. Í því 
sitji notandinn, talsmaður hans ásamt þeim þjónustuaðilum sem honum tengjast.
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Aðrar greinar framkvæmdaáætlunarinnar eru mjög góðar og ekki talin ástæða til að fara 
sérstaklega í hverja og eina þeirra. Þær taka á heilbrigði, ímynd, þekkingu og fleiri 
mikilvægum þáttum sem nauðsynlegir eru og til bóta að skuli vera komnir inn í sérstaka 
framkvæmdaáætlun fyrir afmarkaðan hóp samfélagsins.

F.h. Akraneskaupstaðar 
Laufey Jónsdóttir verkefnastjóri heimaþjónustu
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