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Samband íslenskra sveitarfélaga fékk ofangreinda tillögu til umsagnar með 
tölvupósti nefndasviðs Alþingis dags. 2. febrúar sl.

Sú yfirfærsla á málefnum fatlaðs fólks sem tók gildi 1. janúar 2011, fól ekki 
síst í sér að sveitarfélögin tóku við hlutverki stjórnvalda í málaflokknum. 
Nauðsynlegt er að halda þessari staðreynd til haga, því nokkuð hefur borið á 
því í umræðunni að litið sé á sveitarfélögin fyrst og fremst sem þjónustuaðila.

Sem stjórnvöld munu sveitarfélögin verða burðarásinn í þróun málaflokksins 
á komandi árum. Jafnljóst er að sveitarfélögin munu ekki nema að mjög 
takmörkuðu leyti geta staðið fyrir eða hrint í framkvæmd nýjum verkefnum til 
að stuðla að framþróun eða aukinni þjónustu innan málaflokksins nema 
fjármögnun þeirra sé tryggð. Þar mun reyna mjög á það gerbreytta umhverfi í 
fjármálum og rekstri sem sveitarfélögin í landinu búa við.

Sveitarstjórnir hafa verið samtaka í því að nýta alla möguleika til þess að 
bregðast við fjárhagsvanda þannig að grunnþjónusta fyrir viðkvæmustu hópa 
samfélagsins sé varin. Til þess ber að líta að viðbragðsmöguleikar 
sveitarstjórna hafa reynst takmarkaðri en bæði ríkisins og einkaaðila. Þannig 
hafa einkaaðilar farið margvíslegar leiðir við niðurskurð og uppstokkun sem 
opinberum aðilum standa ekki opnar, eðli málsins samkvæmt. Ríkið hefur 
síðan í krafti löggjafarvalds getað aðlagað rekstur sinn að breyttum forsendum 
og vissulega tekist að ná ákveðnum árangri í því verkefni. Sveitarfélögin 
standa hins vegar eftir með miklar og óuppgerðar byrðar af 
efnahagsáföllunum.

Fyrir liggur að sveitarstjórnarstigið mun ná jafnvægi í rekstri sínum mun síðar 
en ríkið og þurfa þau á sérstökum aðgerðum að halda til þess að ná því 
marki. Óhjákvæmilegt er að taka tillit til þeirrar staðreyndar þegar 
löggjafarvaldið fjallar um tillögur um hvernig sveitarstjórnarstiginu verður 
falið að sinna verkefnum sínum á komandi árum. Af hálfu sveitarfélaga er því 
lögð sérstök áhersla á að framkvæmdaáætlanir af þeim toga sem hér um ræðir 
þurfa að fela í sér raunhæf markmið og jafnframt þarf að fylgja fjármagn til að 
hægt verði að hrinda í framkvæmd þeim aðgerðum sem þar er mælt fyrir um.

Almennt um tillöguna

Sveitarfélögin áttu fulltrúa sinn í þeirri nefnd sem vann efni þingsályktunar- 
tillögunnar. Náðist ágæt sátt um megindrætti í stefnunni en vafalaust eru uppi 
nokkuð ólíkar skoðanir um það hvernig forgangsraða beri verkefnum. Er það
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raunar helsti veikleiki tillögunnar, að tillögur um verkefni eru á fimmta 
tuginn, án þess að gerð sé tilraun til þess að flokka þau eftir mikilvægi.

Sambandið telur einboðið að velferðarnefnd taki þetta atriði til sérstakrar 
skoðunar og óskar eftir því að nefndin kalli eftir afstöðu umsagnaraðila til 
þess hver skuli vera forgangsröð verkefna, t.d. þannig að nefnt sé eitt verkefni 
af hverju málasviði sem setja beri í forgang og tryggja fjármögnun á.

Af hálfu sambandsins er unnið að framgangi nokkurra verkefna í samstarfi við 
velferðarráðuneytið, sveitarfélög og hagsmunasamtök. Brýnt er að Ijúka sem 
fyrst tillögugerð um framtíðarfyrirkomulag í atvinnumálum fatlaðs fólks og 
einnig hefur sambandið ítrekað kallað eftir stefnumótun af hálfu ríkisins um 
fjármögnun úrbóta á opinberum byggingum, sem áður var lögbundið verkefni 
Framkvæmdasjóðs fatlaðra. Um það atriði vísast til álits félags- og 
tryggingamálanefndar Alþingis varðandi frumvarp til breytinga á lögum um 
málefni fatlaðra, sem samþykkt var í desember 2010:

„G ert er ráð fyrir að Framkvæmdasjóður fat/aðra verði Iagður niður og 
fjármunir sem í  sjóðnum eru renni ti/ sérstakrar deildar í  Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga. Ljóst er að einhver a f þeim  verkefnum sem sjóðurinn hefur 
samkvæmt giídandi lögum falla niður við yfirfærsluna. Meðal þeirra eru 
verkefni sem stuðla að bættu aðgengi opinberra bygginga. M ikilvægt er að 
setja skýra stefnu í  aðgengismálum og tryggja aðgengi fyrir alla, ekki einungis 
að byggingum heldur að samfélaginu í  heild. Setja þarffram  markmið hvernig 
og hvenær unnt verði að tryggja slíkt. Telur nefndin þ v f eðlilegt að tekið verði 
á aðgengismálum f  framkvæmdaáætlun ráðherra og að unnið verði markvisst 
að þ v ía ð  bæta aðgengi bæ ði að opinberum byggingum sem og samfélaginu í  
heild . "

Sambandið hvetur velferðarnefnd Alþingis til þess að gefa ofangreindum 
sjónarmiðum sérstakan gaum við afgreiðslu málsins og kalla eftir skýrum 
svörum um fjármögnun aðgengismála.

Um mat á kostnaðaráhrifum

Þá er það verulegur galli á tillögunni að henni skuli ekki fylgja mat á þeim 
kostnaðaráhrifum sem einstakar aðgerðir munu hafa í för með sér fyrir 
sveitarfélögin. í athugasemdum kemur fram að ekki hafi verið lögð vinna í 
þennan þátt og er það rökstutt með því að kostnaður við marga þætti sé óljós.

Enda þótt hafa megi skilning á því að oft og tíðum sé flókið að greina 
kostnaðaráhrif, er ótækt að skilja við málið með þessum hætti. Minnt er á að 
venjubundið er, og í samræmi við samkomulag ríkis og sveitarfélaga um 
kostnaðarmat, að óviss kostnaðaráhrif séu sett fram sem líklegur kostnaður á 
tilteknu bili. í fylgiskjali með umsögn þessari kemurfram álit sambandsins um 
möguleg kostnaðaráhrif einstakra aðgerða þar sem þeirri aðferð er beitt.

Með sama hætti er ekki hægt að una við að kostnaður margra verkefna sé 
talinn „innan ramma" hjá ábyrgðaraðilum án nánari útlistunar. Minnt er á að 
framlögð stefna og aðgerðaáætlun á ekki síst rætur að rekja til skýrslu 
Ríkisendurskoðunar frá ágúst 2010, þar sem greint var frá langvarandi 
aðgerðaleysi í málaflokknum. Að mati sambandsins sýndi skýrslan greinilega
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fram á að meginástæða þessa aðgerðaleysis væri sá þröngi fjárhagsrammi sem 
málaflokkurinn hafði búið viðtil margra ára.

Við yfirfærslu málaflokksins fylgdi nánast óbreytt fjármögnun og því má Ijóst 
vera að þessar takmarkanir eru að meginstefnu enn við lýði. Vissulega mun 
samþætting við aðra félagsþjónustu sveitarfélaga skila einhverri hagræðingu 
og þar með möguleika á aðgerðum „innan ramma" en þar er fyrst og fremst 
horft til lengra árabils en þeirra þriggja ára sem tillagan gengur út frá. Minnt 
er á niðurstöður reynslusveitarfélagaverkefnisins hvað þetta varðar.

Að teknu tilliti til þessa getur sambandið ekki fallist á að fjármögnun flestra 
verkefna sem snúa að sveitarfélögunum sé talin „innan ramma". Þá vekur það 
nokkra athygli að stofnanir á sviði ráðuneytanna virðast hafa notið ríkari 
skilnings á því að stjórnsýsluverkefni útheimta mannafla, ekki síður en önnur 
starfsemi. Telur sambandið að eitt og hið sama eigi að gilda um stjórnvöld 
ríkisins og sveitarfélögin og að meta eigi margvfsleg stjórnsýsluverkefni til 
stöðugilda, og taka þau þannig inn í kostnaðarmat.

Einstök málefnasvið:

A. Aðgengi

Sambandið er í stórum dráttum sammála áherslum undir þessum lið en 
bendir á að hér vantar lagagrundvöll til þess að standa megi að aðgerðum 
með markvissum hætti.

Það á sérstaklega við um almenningssamgöngur (A.2) en engin heildstæð lög 
eru til um þann málaflokk. Slík lagasetning er hins vegar forsenda þess að 
skilgreina megi ábyrgð á almenningssamgöngum, hvort sem er með 
bifreiðum, flugi eða ferjum.

Sama gildir um aðgengi í viðum skilningi að upplýsingum (A.5). Að mati 
sambandsins er brýnt að taka upp í Jöggjöf ákvæði sem varða réttarstöðu 
þeirra sem þurfa á túlkun að halda. Sérstaklega á þetta við um fatlað fólk sem 
þarf að rækja erindi sín hjá stjórnvöldum, t.d. sinna sifjamálum hjá 
sýslumönnum. Eins og nefnt er í tillögunni hafa sveitarfélög verið hér í 
fararbroddi og sinnt verkefninu umfram lagaskyldu, m.a. innan 
grunnskólanna. Tryggja þarf að aðrar skólastofnanir fylgi því eftir sbr. lið A.6. 
Við framkvæmd þess liðar þarf einnig að huga að lögfestingu úrræða í félags- 
og tómstundastarfi, sem á undanförnum árum hafa verið rekin á grundvelli 
samninga ríkis og sveitarfélaga, án þess að hafa trygga lagastoð. Það athugast 
að hluti þess verkefnis er færður undir liðinn H.4 (félagslíf fatlaðra barna og 
ungmenna).

B. Atvinna

Aðgerðir undir þessum lið ganga út frá því að öll ábyrgð á atvinnumálum 
fatlaðra flytjist til Vinnumálastofnunar.

Sambandið gerir alvarlega athugasemd við þessa framsetningu enda er ennþá 
unnið að því að finna framtíðarfyrirkomulag á atvinnumálum fatlaðra, í 
samræmi við heildarsamkomulag ríkis og sveitarfélaga frá 23. nóvember 
2010. Minnt er á að það er í samræmi við markmið um samfellu í opinberri
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þjónustu og samþættingu innan nærþjónustu, að sveitarfélög hafi með 
höndum atvinnumál í víðum skilningi. Einnig er það yfirlýst stefna 
sambandsins að sveitarfélögunum verði falið stærra hlutverk á sviði 
vinnumiðlunar. Þessi tillaga gengur þvert gegn þeirri stefnumörkun.

C. Félagsleg vernd og sjálfstætt líf

Hér eru settar fram veigamiklar aðgerðir á ábyrgð þjónustusvæða. Sérstaklega 
þarf hér að huga að framkvæmd liða C.1, C.3, C.6 og C.7 sem allir eru 
nátengdir og beinast m.a. að því að tiltekin búsetuform hverfi út úr 
þjónustukerfinu.

Ljóst er að hér er um langtímaverkefni að ræða sem útheimta mun lengri tíma 
en þau þrjú ár sem áætlunin tekur til, auk þess sem kostnaðurinn við að 
útrýma hergbergjasambýlum mun fyrirsjáanlega hlaupa á mörgum milljörðum 
króna.

Sambandið leggur þann skilning í umrædda þrjá liði að þeir taki ekki til 
sjálfrar framkvæmdarinnar heldur einungis til undirbúnings, þ.e. að meta 
þarfir, útfærslu og kostnað. Hér sé því um stjórnsýsluverkefni að ræða sem 
þarfnist mannafla til þess að hægt verði að sinna því á komandi misserum. Á 
hinn bóginn sé Ijóst að sérstakar fjárveitingar verða til að koma til þess að 
standa undir framkvæmdum eftir árið 2014.

í lið C.5 er gert ráð fyrir því að Samband íslenskra sveitarfélaga verði 
ábyrgðaraðili. Á það skal bent að sambandið sinnir fyrst og fremst 
hagsmunagæslu fyrir hönd sveitarfélaga og tekur sambandið einungis þátt í 
tilraunaverkefnum af þessum toga ef fram koma eindregnar óskir sveitarfélaga 
þar að lútandi. Sama athugasemd á við um lið H.1.

D. Heilbrigði

Sambandið er sammála áherslum f tillögunni, en bendir á að fara þarf 
gaumgæfilega ofan í grá svæði sem eru milli rfkis og sveitarfélaga hvað varðar 
þjálfun og endurhæfingu, þ.e. hvað teljist félagsleg úrræði og hvað teljist til 
meðferðar við heilbrigðisvanda. Einnig þarf að skilgreina mörk milli 
námsúrræða (sérkennslu) og talþjálfunar skólabarna.

E. ímvnd og fræðsla

Þau verkefni sem hér eru tilgreind eru öll mikilvæg og njóta stuðnings 
sambandsins. Óraunhæft er hins vegar að gera ráð fyrir að þau verði öll unnin 
„innan ramma" fjárhagsáætlana ábyrgðaraðila. Mikilvægt er því að 
forgangsraða þessum verkefnum og ætla fjármuni til þess áríðandi verkefnis 
að breyta viðhorfum f samfélaginu.

F. lafnrétti

Undir þessa yfirskrift eru sett verkefni sem skarast mjög við önnur, sbr. F.2 og 
F.5 (könnun á heilbrigði á t.d. fremur heima undir D-lið).

Verkefni undir þessum lið eru flest á ábyrgð velferðarráðuneytisins og öll utan 
eitt metin til ákveðins kostnaðar. /Eskilegt hefði verið að ráðuneytið hefði 
farið jafnftarlega f kostnaðarmat gagnvart öðrum aðilum.
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Samandregið

Sveitarfélögin hafa -  sem stjórnvöld og þjónustuaðilar -  sýnt vilja og metnað 
með því að taka við ábyrgð á þjónustu við fatlað fólks. Framkomin tillaga er í 
meginatriðum í samræmi við áherslur sveitarfélaganna í málaflokknum en 
brýnt er að forgangsraða aðgerðum og framkvæmdum í samræmi við 
fjárhagslegt svigrúm.

Virði ngarfy I Ist 
SAM BAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Karl Björnsson 
framkvæmdastjóri

Afrit:
félagsþjónustunefnd sambandsins
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Mat á viðbótarkostnaði sveitarfélaga vegna framkvæmdaáætlunar í málefnum fatlaðs fólks
- fylgiskjal með umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 24. febrúar 2012 um tillögu til þingsályktunar, 440. mál

Tilteknir eru liðir sem í tillögunni eru taldir á ábyrgð þjónustusvæða, sveitarfélaga eða sambandsins
Allar fjárhæðir í töflu í m.kr. [..] merkir að forsendur skortifyrir mati [i.r.] merkir innan ramma

Liðir Mat skv. tillögu Mat sambandsins Mismunur alls
Stefnumörkun 

í heild sinni
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012-2014 2012 - 2020

A.l i.r. i.r. .. 60-70 25-30 75 - 100
A.2 i.r. i.r. i.r. .. ..
A.4 [skv. áætlun] [skv. áætlun] [skv. áætlun] 24 24
A.5 „ .. ., 3 3 6
C.l i.r. i.r. i.r. 120 120 240
C.2 i.r. i.r. i.r. 53 106 159 318
C.3 [skv. áætlun] [skv. áætlun] [skv. áætlun] 25 80 80 185
C.5 6 6 6 6 6 6 0
C.6 [kostnaðargr.] .. .. 24 .. .. 24
C.7 [áætlun] [stöðumat] .. 24 12 36 6.000 - 8.400 *)
C.8 i.r. i.r. i.r. 20 -27 20-27 20-27 60-81
G.l i.r. i.r. i.r. 20 -27 20-27 20-27 60-81
H.l 10 10 10 10 10 10 0
H.4 i.r. .. .. 89 89 89 267

Samtölur 16 16 16 478 - 502 491 - 510 384 - 398 1.295 -1.362

Forsendur: mannmánuður (skammtímaráðinn sérfræðingur með launatengdum gjöldum): 811.000 kr.
fjöldi sveitarfélaga: 75
fjöldi þjónustusvæða: 15

Aths: *) Lauslegt mat um afnám herbergjasambýla í áföngum til og með 2020 - liður C.7. Er þá miðað við að breyta herbergjasambýlum í íbúðir í sambýli með studióíbúðum
eða íbúðum í þjónustukjörnum. Vísbending er um að stofnkostnaður við að breyta herbergjasambýlum í búsetuform með meira einkarými geti numið um 9.200 m.kr. 
Árlegan leigukostnað síðan áætla um 700 m.kr. Þegar tekið er tillit til sölutekna eða lækkaðra leigugreiðslna núverandi fasteigna, fæst viðbótarstofnkostnaður um 6.000 
m.kr. og viðbótarleigukostnaður um 500 m.kr. á ári. A móti þessu koma hærri leigutekjur frá íbúum og má reikna með að hækkunin geti numið um 200 m.kr. miðað við 
leigugreiðslur 2010. Nettó viðbótarleigukostnaður getur því numið um 300 m.kr. á ári. Miðað er við að hvert nýtt rými kosti 25 m.kr. og að söluverð núverandi fasteigna sé 
nálægt fasteignamati.



Forsendur í mati sambandsins á einstökum liðum

Liðir
A.l Úttekt (2012): 1,0 - 1,2 mannmánuður að meðaltali pr. svf. Áætlun (2103): 0,4 - 0,5 mannmánuður pr. svf.
A.2 Forsendur skortir en á vegum Strætó bs. hefur verið unnin kostnaðargreining vegna starfssvæðis fyrirtækisins.
A.4 Áætlun: 2 mannmánuðir pr. þjsv.
A.5 Aðkeypt hugbúnaðarþjónusta að meðaltali 0,5 mkr. pr. þjsv. - skiptist jafnt milli ára og 12 þjsv. (Reykjavíkurborg, Seltjarnarnes og Reykjanes

undanskilin).
C.l Miðað er við samkomulag rflds og sveitarfélaga um innleiðingu NPA fyrir árin 2011 - 2014 og að hlutdeild Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

sé 50% í þeim kostnaði sem felst í því að reka tvöfalt kerfi á innleiðingartíma
C.2 Miðað er við að 130 einstaklingar (3% af árgangi sem að jafnaði er 4500 einstaklingar) bætist við þjónustukerfið á ári

og að viðbótin við núverandi þjónustutilboð sé 0,5 mannmánuður fyrir helminginn af þeim hópi
C.3 Áætlanagerð (2012): 2 mannmánuðir pr. þjsv. Fyrir árin 2013 og 2014 er miðað við samkomulag ríkis og sveitarfélaga um afnám biðlista

(400 m.kr. árið 2013) og að hlutdeild Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sé 80% af því verkefni
C.5 Sambandið gerir í sjálfu sér ekki athugasemd við kostnaðarmatið en hefur óskað eftir nánari skýringu á því að það er nefnt sem ábyrgðaraðili.
C.6 Áætlun (2012): 2 mannmánuðir pr. þjsv.
C.7 Áætlun (2012): 2 mannmánuðir pr. þjsv. Stöðumat (2013): 1 mannmánuðir pr. þjsv.
C.8 Viðbót vegna heildstæðrar áætlanagerðar í grunnskólum var metinn 20 - 27 m.kr. á ári af starfshópi til að meta kostnaðaráhrif nýrra laga um leikskóla

og grunnskóla (aprfl 2010). Hér er miðað við að viðbótarkostnaður verði á sama bili innan félagsþjónustu.
G.l Það athugast að þessi verkefni hafa verið metin til kostnaðaráhrifa með nýjum lögum um leik- og grunnskóla, sbr. lið C.8.
H .l Sambandið hefur óskað eftir nánari skýringum á því af hverju það er nefnt sem ábyrgðaraðili.
H.4 Miðað er við samninga sem verið hafa í gildi um lengda viðveru og að framlag svf. hafi verið 50% á móti framlagi ríkisins.


