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Efni: E ftirfy lgn i v ið  um ræðu á fundi velferðarnefndar þann 27. febrúar
um  fram kvæ m daáæ tlun í m álefnum  fatlaðs fó lks — 440. m ál

F ulltrúar sambandsins komu á fund velferðarnefndar Alþingis þann 27. febrúar sl. og 
tóku þar þátt í um ræðu um fyrirliggjandi tillögu til þ ingsályktunar um 
fram kvæm daáætlun í málefnum fatlaðs fólks.
U m ræ ður á nefndarfundinum  snerust m.a. um  forgangsröðun aðgerða í ljósi þess að 
tillagan nefnir ekki færri en 42 verkefni sem stjórnvöld skuli sinna á árunum  2012 — 
2014. A llt eru þetta  verðug viðfangsefni, en þröngur fjárhagur hins opinbera og 
takm arkaður mannafli í stjórnsýslu setur því eðlilega skorður hverju raunhæft er að ná 
fram.
Með vísan til þessa er þetta  minnisblað tekið saman, þar sem greind eru þau verkefni 
sem að m ati starfsm anna sambandsins er ré tt að setja í forgang þannig að þeim verði 
áreiðanlega h rin t í framkvæmd á árunum  2012 — 2014. Verkefnin tengjast níu 
aðgerðasviðum.
Sambandið te lur raunhæ ft að tryggja megi fjármögnun þessara verkefna, þar á meðal 
þeirra sem eru á ábyrgð sveitarfélaga og þjónustusvæða. S tæ rsta fjárhæðin í því efni 
varðar verkefni C.2 sem gengur ú t á að samhliða greiningu á fötlun komi tilboð frá 
viðkomandi félagsþjónustu /  þjónustusvæði um  tengilið sem fylgir notanda svo lengi 
sem þö rf er á.
A ðgen g ism ál
• Á grundvelli ú ttek tar verði farið í aðgerðir í aðgengism álum  — áhersla í ú ttek t á 

skóla, vinnustaði og starfstöðvar sem eru á ábyrgð félagsþjónustu sveitarfélaga
Tengist verkefnum A.1, B.1 og sjónarmidum um valdeflmgu (verkefni F.3)

H úsnæ ðism ál
• M jög ofarlega á forgangslistanum  — áætlun þarf að liggja fyrir þegar kem ur að 

endurm ati vegna yfirfærslunnar 2013 - 2014
Verkefni C.7 og tengist verkefni C.3

Þ jón u stu tilb oð  vegna barna o g  ungm enna
• Lagasetning um lengda viðveru og tengd þjónustutilboð (sumardvöl o.fl.), auk þess 

sem skýra þarf lagalega ábyrgð á því hvaða aðili skuli skipuleggja og fjármagna 
þjónustu fyrir fötluð börn sem ekki geta búið heima hjá sér
Tengist verkefnum H .4 og C.8

Þróun notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar



• T aka verkefnið ú t sérstaklega í áæ tluninni og ætla fjármagn til þess en gæ ta þess 
samhliða að önnur þjónusta þróist áfram með einstaklingsbundnum  og 
persónulegum  hæ tti
E r fe llt undir verkefni C.1 en ætti að vera sérstakt verkefni 

V iðhorfsbreytingar o g  tæ kniþróun
• Á tak til þess að nýta áhuga og þá hreyfingu sem er á málaflokknum til þess að 

stuðla að varanlegum  viðhorfsbreytingum  og nýta tækniþróun
Tengist fjölmörgum verkefnum en einkum C.4, E.1 og E .3  (síðastnefnda verkefnið má 
útvíkka til þess að taka til ábyrgðaraðila atvinnustarfsem i í víðum skilningi og í 
tengslum  við innleiðingu m ismununartilskipana)

Sam fella o g  sam þ æ ttin g í þ jónustukerfinu
• G reina og útrým a gráum  svæðum í þjónustukerfinu — efla teym ishugsun

Tengist sérstaklega verkefni C.2 sem hefur víða skírskotun bæði til barna og fullorðmna, 
verkefni D.2 sem byggir á þróun geðteyma sem vinni í nærsamfélaginu (áhersla 
Reykjavíkurborgar) og verkefni G.1.

A tvinna
• N iðurstaða í umfjöllun velferðarnefndar þarf að endurspegla að valið stendur milli 

tveggja leiða í atvinnum álum  fatlaðra — (A) að verkefnið liggi miðlægt hjá ríkinu 
eða (B) verði sam þætt innan næ rþjónustu sveitarfélaga
Verkefni skv. liðum B.1 — B.3 eru einkum undir en leggja ber áherslu á að greina hvor 
leiðin — A  eða B  — styður betur valdeflingu

U pplýsingam iðlun
• M ikilvægt en um leið raunhæft að megi ljúka á komandi misserum

Verkefni A .5
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