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Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) fagnar tillögu til þingsályktunar um 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. ÖBÍ telur það 
metnaðarfullt plagg sem leggur áherslu á helstu atriði sem varða málefni fatlaðs fólks. 
Hér er stigið mikilvægt skref til að nálgast markmið samnings Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks, sem er að stuðla að því að þessi hópur njóti allra 
mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra. Eins og ríkisstjórn Íslands hefur 
tilkynnt til mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna er áætlað að samningur 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verði fullgiltur (e. ratificate) árið 2012 og 
ÖBÍ gerir ráð fyrir að þau orð standi. Framkvæmdaáætlunin nær til þriggja ára og gert 
er ráð fyrir að hún verði endurskoðuð að þeim tíma liðnum. Framkvæmd 
áætlunarinnar skiptir höfuðmáli og er það von ÖBÍ að við endurskoðun hennar komi í 
ljós að þessi háleitu markmið hafi náðst.

Athugasemdir við einstök málasvið framkvæmdaáætlunarinnar
Málasvið áætlunarinnar eru átta talsins og að mati ÖBÍ öll jafn mikilvæg og tengjast 
innbyrðis þannig að ekki eru skýr mörk á milli þeirra. Öll atriðin beina sjónum að 
mannréttindum og hafa með aðgengi fatlaðs fólks að ákveðnum þáttum í samfélaginu 
að gera.

A. Aðgengi
ÖBÍ er sammála því að gott aðgengi fyrir alla sé eitt af lykilhugtökum þegar rætt er 
um jafna stöðu fólks í samfélaginu. Einnig er jákvætt að horft sé til aðgengis í mun 
víðara samhengi en áður og að algild hönnun (e.universal design) sé höfð að 
leiðarljósi. Hér er einnig miðað í auknum mæli við samfélagsþátttöku fatlaðs fólks, en 
ekki litið til sérúrræða. Hér vantar þó umræðu um aðgengi fyrir alla að náttúrunni.
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A. 1 Manngert umhverfi
Gert er ráð fyrir að mælikvarði greinarinnar sé hlutfall sveitarfélaga sem gert hafa 
úttekt á aðgengismálum og áætlun. Mikilvægt er að aðili með sérþekkingu á 
aðgengismálum sjái um þetta verkefni. ÖBÍ leggur áherslu á að þörf er fyrir eftirfylgd 
þessa verkefnis, það er að fylgst verði með hvort sveitarfélögin framfylgi áætlun sinni 
og geri úrbætur í aðgengismálum á sínu svæði. Mikilvægt er að hafa hvetjandi áhrif á 
einkaaðila til að bæta aðgengi og það mætti meðal annars gera með 
hvatningarverðlaunum sem úthlutað yrði ár hvert.

A.2 Almenningssamgöngur
Í markmiði þessa liðar kemur fram að allir eigi að geta nýtt sér þær 
almenningssamgöngur sem í boði eru og er það vel. Það er jákvæð þróun að tryggja 
ákveðnar fjölfarnar leiðir sem hægt er að treysta á að séu aðgengilegar öllum. Að 
mati ÖBÍ þurfa allar almenningssamgöngur, meðal annars strætisvagnar, 
áætlunarbifreiðar, ferjur og flug að vera aðgengilegar öllum eins og fram kemur í 9. 
gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

A. 5 Upplýsingar
Í markmiði þessarar greinar stendur að allt fatlað fólk eigi að hafa óhindraðan aðgang 
að upplýsingum um réttindi sín og þá þjónustu sem í boði er. Í framkvæmd kemur 
fram að gott aðgengi skuli vera að upplýsingum á heimasíðum. ÖBÍ vill benda á að 
það hafa ekki allir einstaklingar aðgengi að tölvum þannig að þess verður einnig að 
gæta að fatlað fólk hafi gott aðgengi að upplýsingum á öðrum vettvangi, eins og 
ráðgjöf hjá stofnunum. Fjárhagsstaða fatlaðs fólks er í ófáum tilvikum hindrun fyrir 
netaðgengi. Enn fremur þarf að bæta til muna aðgengi fatlaðs fólks af erlendum 
uppruna að upplýsingum.

A. 6 Menntastofnanir
Í markmiði greinarinnar segir að allir skólar landsins skulu verða aðgengilegir 
fötluðum nemendum og aðstandendum þeirra. Í lok textans ætti að bæta við ... „og 
fötluðu starfsfólki skólans". Mælikvarði á þetta markmið á að vera hlutfall skóla sem 
hafa sett sér viðmið um aðgengi. ÖBÍ leggur til að mælikvarði þessa liðar verði algild 
hönnun.

B. Atvinna
ÖBÍ fagnar því að Alþingi stefni að því að gera vinnumarkaðinn aðgengilegri fyrir 
fatlað fólk. Atvinnulífið þarf að koma til móts við einstaklinga með skerta starfsorku, 
bjóða upp á hlutastörf og bætt aðgengi á vinnustöðum. Einnig þarf ríkið að taka að 
sér að greiða að fullu fyrir hjálpartæki á vinnustöðum, túlkun og aðra sérhæfða 
þjónustu. Fyrirtæki eiga ekki að þurfa að bera meiri kostnað við ráðningu fatlaðra 
starfsmanna en annarra starfsmanna. ÖBÍ bendir á að til þess að þetta markmið náist 
þurfa einstaklingar að hafa fjárhagslegan ávinning af atvinnutekjum. Í núverandi
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almannatryggingakerfi skerða atvinnutekjur eins og aðrar skattskyldar tekjur (fyrir 
skatt) sérstaka framfærsluuppbót almannatrygginga krónu á móti krónu. Slíkt 
fyrirkomulag kemur sér sérstaklega illa fyrir fatlað fólk með mjög takmarkaða 
vinnufærni, sem reynir að afla sér einhverra viðbótartekna við örorkulífeyrisgreiðslur 
Tryggingastofnunar ríkisins.

B. 1 Atvinnuþátttaka á almennum vinnumarkaði
ÖBÍ fagnar því að auka eigi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði 
en vill benda á að í lið a um Framkvæmd væri gott að bæta við síðustu setninguna 
þannig að lok hennar verði: ...með sérstökum stuðningi „eða hjálpartækjum ef þarf."

B. 4 Nýsköpunar- og frumkvöðlastarf
ÖBÍ telur jákvætt að auka eigi nýsköpunar- og frumkvöðlastarf á meðal fatlaðs fólks 
en telur að útfæra þurfi þessa hugmynd betur. Nauðsynlegt er að fatlaðir 
einstaklingar hafi möguleika til að sækja um styrk til að vinna að nýsköpunar- og 
frumkvöðlastarfi hvort sem það er í samstarfi með ófötluðu eða fötluðu fólki.

B. 5 Hugbúnaðar- og tæknigeirinn
Öryrkjabandalag Íslands vill lýsa ánægju sinni með að auka eigi þátttöku fatlaðs fólks 
í hugbúnaðar- og tæknigeiranum og telur að það sé til hagsbóta fyrir alla aðila.

C. Félagsleg vernd/sjálfstætt líf
Samkvæmt tillögunni er stefnan í málaflokknum sú að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og 
sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna, í því skyni að berjast gegn fátækt og 
félagslegri útskúfun. ÖBÍ vill benda á að íslenskar rannsóknir sýna að fatlað fólk er 
líklegra en ófatlað til að búa við fátækt og því brýnt að grípa til aðgerða þar að 
lútandi. Fjárhagsleg afkoma fatlaðs fólks á Íslandi hefur versnað til muna eftir 
efnahagshrunið. Örorkulífeyrir hefur til að mynda hækkað mun minna en vísitala 
neysluverðs sem hefur haft í för með sér lækkun ráðstöfunartekna lífeyrisþega. 
Öryrkjar þurfa að hafa um 15-30% hærri tekjur en aðrir til að öðlast sömu lífskjör 
sökum aukakostnaðar vegna fötlunar eða sjúkdóma.' Bent er á nauðsyn þess að 
athyglin beinist ekki eingöngu að þeim hópi fatlaðs fólks sem býr við fátækt. Baráttan 
þarf einnig að beinast að því að fyrirbyggja fátækt meðal fatlaðs fólks og félagslega 
og efnahagslega mismunun. Að mati ÖBÍ vantar áætlun um það hvernig tryggja eigi 
fötluðu fólki félagslega afkomu til að koma í veg fyrir fátækt og félagslega útskúfun.

Einnig má benda á að í lok kaflans er tekið fram að þjónusta skuli vera 
heildstæð, sveigjanleg, einstaklingsbundin og taka til allra þátta lífsins. Bæta má við 
að hún eigi að vera í anda hugmyndafræði um sjálfstætt líf (e. Independent living).

C. 1 Val um þjónustu
ÖBÍ fagnar því að fötluðu fólki er nú gefinn kostur á fleiri formum aðstoðar en áður 
hefur verið og sérstaklega því að þess er getið að notendastýrð persónuleg aðstoð 
(NPA) verði tekin upp.
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C. 2 Samfella og öryggi í þjónustu
Vel er að auka eigi öryggi og samfellu í þjónustu við fatlað fólk. ÖBÍ vill benda á að 
mælikvarði í þessum lið ætti að vera hlutfall notenda á hverju þjónustusvæði sem 
óskuðu eftir tengiliðum og fengu þá.

C. 3 Aðgengi að þjónustu
Markmið þessa liðar er að tryggja að þjónusta við fatlað fólk á heimilum þess uppfylli 
þjónustuþörf. ÖBÍ telur nauðsynlegt að tryggt verði að fatlað fólk hafi einnig aðgang 
að aðstoð fyrir utan heimilið samkvæmt þörfum hvers og eins. Þar með er jafnræði og 
samfélagsþátttaka fatlaðs fólks aukin. Benda má á heimsskýrslu WHO um fötlun (e. 
World Report on Disability) sem kom út árið 2011. Þar segir að 20%-40% fatlaðs 
fólks í vel stöndugum löndum fái ekki aðstoð samkvæmt þörfum sínum við athafnir 
daglegs lífs. Í framkvæmd þessa liðar kemur fram að stefna eigi að því að bið eftir 
þjónustu verði ekki meiri en tólf mánuðir. ÖBÍ telur að í vissum tilvikum sé þetta of 
löng bið og að fólk verði helst að fá aðstoð innan þriggja mánaða.

C. 4 Hjálpartæki/tæknilausnir
Markmiðið hér er að fatlað fólk fái tækifæri til að nýta sér nútímatækni og 
tæknitengdar lausnir þegar þjónusta er veitt. Markmiðinu á að ná með kynningu og 
fræðslu á tæknilausnum. ÖBÍ vill benda á að gæta þarf þess að fatlað fólk fái aukinn 
aðgang að ofangreindum tæknilausnum og fái styrk til kaupa á þeim tækjum sem það 
þarf á að halda til að lifa sjálfstæðu lífi. Að mati ÖBÍ ætti Sjálfsbjörg landssamband 
fatlaðra og TMF Tölvumiðstöð að vera samstarfsaðilar varðandi hjálpartæki.

C. 5 Sveigjanlegt vinnufyrirkomulag í þjónustu við fatlað fólk
Í framkvæmdahluta þessarar greinar er þess getið að meta eigi ánægju notenda með 
þjónustu við upphaf og lok verkefnisins. ÖBÍ finnst vanta að hér komi fram hvað sé til 
ráða ef niðurstaða matsins er að notendur eru óánægðir með aðstoðina.

C. 6 Val um búsetu
ÖBÍ tekur undir nauðsyn þess að fatlað fólk hafi val um búsetu til jafns við aðra í 
samræmi við óskir og þarfir. Ýmislegt stendur í vegi fyrir því að um raunverulegt val 
sé að ræða. ÖBÍ bendir á að mjög kostnaðarsamt getur verið fyrir fatlað fólk að 
breyta húsnæði til að aðlaga það að þörfum sínum og leggur til að kannað verði hvort 
hægt sé að auka aðgengi fatlaðs fólks að styrkjum til breytinga á eigin húsnæði sem 
til koma vegna skerðinga þess. ÖBÍ vill einnig benda á að húsnæðisstuðningur skiptir 
miklu máli fyrir fólk til að mæta kostnaði vegna húsaleigu. Úthlutun félagslegra gæða 
verður að vera á grundvelli jafnræðis, eins og áskilið er í 65. gr. stjórnarskrárinnar. Í 
þessu samhengi bendir ÖBÍ á að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið komst að 
því í áliti sínu dags. 18.11.2010 að úthlutun Reykjavíkurborgar á sérstökum 
húsaleigubótum hafi falið í sér brot á umræddri stjórnarskrárgrein. Reykjavíkurborg 
greiðir sérstakar húsaleigubætur einungis til þeirra sem leigja hjá Félagsbústöðum hf
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eða á almennum markaði en ekki til leigjenda hjá öðrum aðilum. Reykjavíkurborg 
hefur enn ekki breytt reglum sínum þrátt fyrir tilmæli ráðuneytisins þess efnis.

C. 7 Húsnæðisgerð
ÖBÍ fagnar því að lögð verði áhersla á að leggja niður herbergjasambýli og búsetu 
sem uppfyllir ekki skilyrði sem kveðið er á um í reglugerð nr. 1054/2010 um þjónustu 
við fólk á heimili sínu.

D. Heilbrigði
ÖBÍ telur jákvætt að bæta eigi aðgengi fatlaðs fólks að almennri heilbrigðisþjónustu, 
en saknar þess að ekki sé rætt um tannlæknaþjónustu í þessu samhengi. Mikilvægt 
er að aðgengi sé að almennri heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Einnig má benda á 
að bæta þarf verulega aðgengi fatlaðs fólk og almennings að þjónustu annarra 
fagstétta, svo sem sálfræðinga, félagsráðgjafa og iðjuþjálfa, sem hið opinbera tekur 
engan þátt í að greiða.

D. 2 Geðheilbrigðisþjónusta
ÖBí vill benda á að mælikvarði þessarar greinar ætti einnig að vera ánægja notenda 
með þjónustuna.

D. 3 Þjálfun og endurhæfing
Þjálfun er nauðsynleg fyrir margt fatlað fólk til að viðhalda færni sinni þannig að það 
geti verið virkt í samfélaginu. Í þessari grein er rætt um að tryggja verði aðgang 
fatlaðs fólks að nauðsynlegri þjálfun. ÖBÍ telur að það verði best gert með því að 
halda kostnaði vegna þjálfunar og endurhæfingar í lágmarki. Meðal annars er 
mikilvægt að aðskilja greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands vegna þjálfunar og 
tannlækninga frá greiðslum almannatrygginga.

Í b. lið kemur fram að auka eigi aðgengi fatlaðs fólks að reglubundnum 
þjálfunar- og endurhæfingarlotum. Sumt fatlað fólk getur nýtt sér almennar 
líkamsræktarstöðvar og athuga má hvort bjóða ætti fötluðu fólki upp á styrk til að það 
geti valið þann kost til að viðhalda færni sinni.

Mælikvarði þessa liðar er að samþykktar reglur liggi fyrir með áætlun um 
kostnaðarþátttöku fatlaðs fólks í þjálfun og endurhæfingu. ÖBÍ telur nauðsynlegt að 
þessar reglur verði sendar til hagsmunasamtaka fatlaðs fólks til umsagnar.

E. Ímynd og fræðsla
ÖBÍ fagnar því að leggja eigi áherslu á viðhorfsbreytingu gagnvart fötluðu fólki í 
samfélaginu og lýsir sig tilbúið til samstarfs. Nauðsynlegt er að fram komi jákvæð 
mynd af fötluðu fólki í fjölmiðlum þar sem það er virkt í samfélaginu. Má þarna benda 
til 8. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þar sem meðal 
annars stendur að hvetja eigi alla fjölmiðla til þess að gefa mynd af fötluðu fólki sem 
samræmist tilgangi samningsins.
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F. Jafnrétti
F. 1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 
ÖBÍ fagnar yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um að fullgilding samningsins er áætlaður 
árið 2012, eins og fram kemur í inngangi umsagnarinnar. Þetta er stórt skref í átt að 
raunverulegri réttarvernd fatlaðs fólks. ÖBÍ vill jafnframt leggja áherslu á að fullgilding 
samningsins er ekki lokamarkmið í þeirri vegferð. Lögfesting samningsins er það 
sem íslenska ríkið ætti að stefna að. Alþjóðlegir mannréttindasamningar hafa verið 
lögfestir hér á landi, sbr. lög nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu. Sterk rök 
hníga að því að sama leið verði farin varðandi þennan samning. Bent skal á stöðu 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem hefur verið fullgiltur af hálfu íslenska 
ríkisins allt frá árinu 1992 en hefur ekki enn verið lögfestur. ÖBÍ leggur til að bætt 
verði í framkvæmdaáætlunina „...að frumvarp til lögfestingar samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verði lagt fram eigi síðar en á haustþingi 2013."

ÖBÍ tekur undir að þörf er á endurskoðun þýðingar samningsins og fagnar því 
að leggja skuli fjármuni í þá nauðsynlegu vinnu. ÖBÍ leggur áherslu á að vandað 
verði til verka og hvetur til þess að þýðing samningsins verði endurskoðuð af 
fötlunarfræðingi og lögfræðingi með sérþekkingu á mannréttindum.

Raunverulegt jafnrétti - bann við mismunun
ÖBÍ hefur það markmið að berjast fyrir raunverulegu jafnrétti allra í samfélaginu. ÖBÍ 
leggur því áherslu á að reglunni um bann við mismunun vegna fötlunar verði gert 
hærra undir höfði í íslenskum rétti. ÖBÍ tekur undir það sem fram kemur í umsögn 
Mannréttindaskrifstofu Íslands að reglan um bann við mismunun mætti koma fram 
með skýrari hætti í 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og almennum 
hegningarlögum nr. 19/1940. Einnig bendir ÖBÍ á að í framkvæmdaáætluninni er ekki 
heldur fjallað um innleiðingu á tilskipunum Evrópusambandsins sem banna 
mismunun meðal annars á grundvelli fötlunar. Innleiðing á tilskipun 2000/78/EB 
myndi fela í sér mikilvæga réttarbót fyrir fatlað fólk á vinnumarkaði. ÖBÍ leggur til að í 
framkvæmdaáætlunina komi fram tímasett áætlun um það hvenær innleiðingunni á 
umræddri tilskipun skuli vera lokið.

F. 4 Ólaunaðir umönnunaraðilar
Mælikvarði greinarinnar er fjöldi skráninga/tíma ólaunaðs stuðnings. Að mati ÖBÍ þarf 
umræðu um hvaða tilgangi þessi skráning þjónar og hvað gera á við upplýsingarnar. 
Mikil áhersla er lögð á framlag ólaunaðra umönnunaraðila og fjölskyldumeðlimum 
fatlaðs fólks ætlað stórt hlutverk við að aðstoða. Slíkt fyrirkomulag íþyngir í mörgum 
tilvikum mjög fötluðu fólki og fjölskyldum þeirra.

G. Menntun
Aðgengi að menntun getur skipt sköpum fyrir fatlað fólk til að eiga möguleika á virkni 
á vinnumarkaði. Öryrkjabandalag Íslands fagnar því að bæta eigi aðgengi fatlaðs
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fólks að menntakerfinu og vill undirstrika nauðsyn þess að aðstoð við nemendur fylgi 
þeim á milli skólastiga, en þessu atriði hefur verið ábótavant.

G. 1 Samfella milli skólastiga
ÖBÍ telur nauðsynlegt að Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sé höfð með í ráðum á 
fyrstu skólastigum þar sem starfsfólk þar hefur í mörgum tilvikum fylgt fötluðum 
börnum eftir og þekkir þau vel.

G. 2 Fjölbreytni í námsframboði
Fatlað fólk hefur löngum átt í erfiðleikum með að sækja sér menntun bæði vegna 
skorts á aðgengi að menntastofnunum og að námi við hæfi. ÖBÍ lýsir ánægju sinni 
með þá áætlun að auka eigi möguleika fatlaðs fólks til menntunar með aukinni 
fjölbreytni í námsframboði. Einnig telur ÖBÍ jákvætt að leitað verði eftir samstarfi við 
ungt fatlað fólk varðandi þetta verkefni.

G. 3 Styrkir til fatlaðra nemenda
ÖBÍ fagnar því að koma eigi á fót endurmenntunarsjóði, en telur að ræða þurfi frekar 
hvar sjóðurinn sé best staðsettur.

H. Þátttaka
Alþingi setur hér fram háleita ályktun varðandi fulla þátttöku fatlaðs fólks í félagslegu 
og efnahagslegu starfi samfélagsins auk þess að geta nýtt sér borgaralegan rétt sinn. 
ÖBÍ tekur, af heilum hug, undir þessa yfirlýsingu og telur að ef þessum markmiðum 
verði náð muni það verða til hagsbóta fyrir allt samfélagið.

H. 4 Fatlaðir foreldrar
Í þessari grein er tekið fram að tryggja eigi fötluðum foreldrum stuðning við að 
aðstoða börn sín við verkefni sem tengjast skólagöngu og þeim gert kleift að styðja 
börn sín í námi. ÖBÍ telur að ekki eigi að takmarka stuðninginn við skólagöngu 
barnanna heldur að veita þeim almenna aðstoð í daglegu lífi þeirra, ef foreldrar óska 
þess. Benda má til 23. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 
þar sem stendur að aðildarríkin skulu veita fötluðu fólki viðeigandi aðstoð við að 
uppfylla skyldur sínar sem uppalendur barna.

Lokaorð
ÖBÍ vill benda á að í áætluninni er bent á mælikvarða sem eiga að segja til um hvort 
tilsettu markmiði hafi verið náð. Í mörgum tilvikum er óljóst hvernig standa á að þessu 
mati og hver á að sinna eftirfylgd. Að mati ÖBÍ þurfa þessi atriði að koma fram í 
framkvæmdaáætluninni. Í sumum kostnaðarliðum er rætt um að kostnaður eigi að 
vera innan ramma, en ekki kemur fram samkvæmt mati hvers það er. Er það 
samkvæmt mati sveitarfélaga, ríkis eða kröfu hagsmunasamtaka fatlaðs fólks? 
Greina þarf betur frá hvað átt er við í þessum liðum. Í athugasemdum um
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þingsályktunartillöguna er þess getið að framkvæmd stefnunnar muni hafa í för með 
sér kostnaðarauka fyrir þá sem eiga að sjá um hana, sem í mörgum tilvikum eru 
sveitarfélögin. Nú fá sveitarfélögin ákveðið fjármagn í hendur í tengslum við yfirfærslu 
málefna fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga. Varast ber að þetta fjármagn, sem ætlað 
er í þjónustu við fatlað fólk, sé notað til að uppfylla framkvæmd áætlunarinnar. Hvað 
aðgengi varðar getur manngert aðgengi verið mikil hindrun fyrir fatlað fólk, en það er 
ekki ávallt aðal hindrunin heldur ríkjandi viðhorf í garð fatlaðs fólks sem byggir oft á 
tíðum á vanþekkingu. Breyta verður þessu viðhorfi meðal annars með því að bjóða 
upp á aukna fræðslu og upplýsingar um aðstæður og málefni fatlaðs fólks.

Að lokum vill Öryrkjabandalag Íslands lýsa yfir ánægju sinni með gerð 
framkvæmdaáætlunarinnar og treystir því að stjórnvöld munu tryggja nægjanlegt 
fjármagn til að hún nái fram að ganga.
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