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Efni: 440. Framkvæmdaáætlun v fatlaðra

Stjórnendur og starfsfólk Greiningar- og ráðgjafarstöðvar hefur farið yfir tillögu til þingsályktunar um 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014, 440. mál. Stofnunin fagnar þeirri áætlun 
sem kemur fram í frumvarpinu og þakkar fyrir að hafa haft tækifæri til að veita umsögn. Jafnframt er 
beðið afsökunar á að dregist hefur að senda athugasemdirnar innan þess frests sem gefinn var.

Stofnunin minnir jafnframt á hlutverk sitt í þjónustu við fötluð börn, fjölskyldur þeirra og 
samstarfsaðila, en í 4. grein laga um Greiningarstöð nr. 83/2003 kemur eftirfarandi fram um 
hlutverk stofnunarinnar:

„ Hlutverk Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins er að annast eftirfarandi:

1. Greiningu barna og ungmenna með alvarlegar þroskaraskanir sem er vísað til athugunar að 
lokinni frumgreiningu.

2. Ráðgjöf og fræðslu til einstaklingsins, foreldra eða annarra aðstandenda og þjónustu aðila 
varðandi viðeigandi meðferð, þjálfun og önnur úrræði sem þörf er á.

3. Tilvísanir til annarra meðferðaraðila og stofnana íþ v ísk yn i að hlutaðeigandi njóti þar þeirrar 
þjónustu sem þörf er á hverju sinni.

4. Langtímaeftirfylgd vegna þeirra einstaklinga sem búa við óvenjuflóknar eða sjaldgæfar 
þroskaraskanir.

5. Faglega aðstoð og ráðgjöf til samstarfsaðila, sbr. 3. mgr., t.d. varðandi:
a. uppbyggingu og starfrækslu greiningar- og ráðgjafarþjónustu,
b. menntun og þjálfun starfsfólks,
c. sérhæfðan tækjabúnað og aðgengi fatlaðra,
d. kannanir á högum og þörfum fatlaðra,
e. umsögn um þjónustu og vistun.

6. Öflun og miðlun þekkingar um fatlanir og alvarlegar þroskaraskanir, m.a. með því að fylgjast 
með nýjungum á alþjóðavettvangi.

7. Þróun, rannsókn og dreifingu á aðferðum og gögnum til greiningar á fötlunum og 
þroskaröskunum og á mismunandi meðferðaraðferðum.

8. Fræðilegar rannsóknir á sviði áunninna og meðfæddra fatlana og þroskaraskana og þátt töku



í  alþjóðastarfi, m.a. á sviði fátíðra fatlana.
9. Fræðslu á sviði fatlana og þroskaraskana og útgáfu fræðsluefnis".

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins lýsir sig í mjög sammála þeirri hugsun og framtíðarsýn, sem 
kemur fram í tillögunni og leggur áherslu á að megin andi tillögunnar varðveitist í meðförum Alþingis.

Stofnunin gerir eftirfarandi tillögur um breytingar einstökum liðum þingsályktunartillögunnar:

1. Liður C.1. Bætt sé inn í markmiðskafla að foreldrar fatlaðra barna hafi val um tegund þjónustu og 
framkvæmd.

2. Liður C.4, Hjálpartæki. Lagt er til að Tölvumiðstöð fatlaðra verðir skilgreind sem samstarfaðili.

3. Liðir D.1, D.2, D.3, D.4. Tilgreint sé sérstaklega að fötluð börn eigi þennan rétt, þannig að í 
markmiðsköflum verði orðalagið fatlað fó lk og börn með fötlun . Ennfremur að Greiningar- og 
ráðgjafarstöð ríkisins sé tilgreind sem samstarfsaðili.

4. Liður D.3, Þjálfun og endurhæfing. Lagt er til að þroskaþjálfun sé tilgreind í málsgrein um 
markmið. Ennfremur sé bætt í markmiðskafla að tryggja þurfi heildstæða þjónustu sem tekur mið 
a f viðurkenndu verklagi.

5. Liðir E.3, E.4, E.5. Lagt er til að Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sé bætt við sem 
samstarfsaðila í ljósi lögbundins hlutverks hennar og öflugs námskeiðahalds á svið fatlana barna.

6. Liður F.5. Í markmiðsmálsgrein sé bætt við „aðbúnaði", þannig að greinin segi: að fá skýra mynd 
af heibrigði og aðbúnaði faltaðs fólks. Einnig lagt til að Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins sé 
tilgreind sem samstarfsaðili vegna fatlaðra barna.

7. Liður G.1: Lagt er til að Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins verði tilgreindsem samstarfsaðili
vegna fatlaðra nemenda. Enn fremur að í síðustu setningu markmiðslýsingar sé bætt við öflun 
sérmenntaðs stafsfólks.
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Stefán J. Hreiðarsson, forstöðumaður, 
Sérfræðingur í fötlunum barna.


