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Minnisblað um starf nefndar sem undirbýr 
tilfærslu öldrunarþjónustu til sveitarfélaga

Í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar skipaði velferðarráðherra í nóvember 2011 nefnd 
til að undirbúa tilfærslu öldrunarþjónustu til sveitarfélaga. Nefndin er skipuð 14 fulltrúum þriggja 
ráðuneyta, sveitarfélaga og helstu hagsmunaaðila. Hún tók til starfa í nóvember 2011 og hefur haldið 
níu fundi. Jafnframt er starfandi sérstakur framkvæmdahópur þriggja starfsmanna ráðuneytanna og 
þriggja fulltrúa sveitarfélaga sem undirbýr fundi og samhæfir starfið. Bolli Þór Bollason, 
skrifstofustjóri í velferðarráðuneytinu, gegnir formennsku bæði í nefndinni og framkvæmdahópnum. 
Tveir utanaðkomandi ráðgjafar hafa unnið með nefndunum að greiningu á ýmsum sviðum. Benda má 
á að sérstakur upplýsingavefur hefur verið opnaður á vef velferðarráðuneytisins: 
http://www.velferdarraduneyti.is/yfirfaerslan/.

Nefndin skilgreindi tíu verkefni sem vinna átti í sérstökum verkefnahópum. Af þeim hafa fimm hópar 
(1-5) hafið störf og tveir (6-7) eru um það bil að hefja störf. Þrír síðast töldu hóparnir hafa ekki tekið 
til starfa en upplýsingasöfnun er í fullum gangi. Starfsmenn velferðarráðuneytisins leiða alla þessa 
hópa og þeim til aðstoðar eru fyrrnefndir ráðgjafar. Auk þess sitja í hópunum fulltrúar frá 
sveitafélögunum og öðrum hagsmunaaðilum eftir því sem verkefnin gefa tilefni til. Alls má ætla að 
nálægt 50 manns komi að þessu verkefni. Verkaskipting vinnuhópanna er sem hér segir:

Hópur 1 kortleggur umfang og kostnað þjónustunnar.
Hópur 2 greinir þörf fyrir mismunandi tegundir öldrunarþjónustu og skoðar möguleika á tengslum 
RAI-mats, vistunarmats og aðgangsstýringar þjónustunnar.
Hópar 3 og 4 hafa verið sameinaðir en þeir endurskoða tilhögun greiðslna íbúa á hjúkrunarheimilum 
og fyrirkomulag og fjármögnun fasteigna.
Hópur 5 undirbýr gerð þjónustusamninga við hjúkrunarheimilin, yfirfer kröfulýsingar o.þ.h.
Hópur 6 undirbýr nauðsynlegar lagabreytingar.
Hópur 7 skilgreinir helstu gæða- og eftirlitsþætti.
Hópur 8 metur heildarkostnað vegna tilfærslunnar.
Hópur 9 skilgreinir tekjutilfærslur og jöfnunaraðgerðir.
Hópur 10 fjallar um starfsmannamál, þmt. réttindi og tilhögun tilfærslu starfsmanna.

Auk framangreindra verkefna er á vegum nefndarinnar unnið að könnun á hag og líðan eldri borgara í 
samvinnu við Capacent Gallup. Jafnframt er hafinn undirbúningur að gerð sameiginlegrar yfirlýsingar 
milli ríkis og sveitarfélaga um meginatriði tilfærsluverkefnisins. Yfirlýsingin fæli í sér sameiginleg 
stefnumið aðila varðandi yfirfærsluna og sameiginlegan vilja til þess að ljúka verkefninu. Stefnt er að 
því að slík yfirlýsing verði tilbúin á fyrri hluta næsta árs.

Góð samstaða er í nefndinni um tilfærslu þjónustunnar til sveitarfélaga og verkinu miðar vel þegar 
litið er til umfangs þess. Flutningur öldrunarþjónustu til sveitarfélaga er hins vegar stórt og flókið 
viðfangsefni sem krefst mikillar skipulagningar. Því er mikilvægt að taka þann tíma sem verkefnið 
krefst. Unnið hefur verið eftir tímaramma miðað við formlega tilfærslu 1. janúar 2014. Af hálfu 
sveitarfélaga hefur hins vegar verið lögð áhersla á að áður en tilfærslan komi til framkvæmda liggi 
fyrir niðurstaða úr endurmati á tilfærslu málaflokks fatlaðs fólks árið 2014 sem þýddi í raun að 
tilfærslan yrði 1. janúar 2015. Jafnframt þarf að hafa í huga að þær lagabreytingar sem hér um ræðir 
eru umfangsmiklar og mikilvægt að vanda undirbúning þeirra, ekki síst ef færa á lög um málefni 
aldraðra inn í almenna löggjöf um heilbrigðisþjónustu, almannatryggingar og félagsþjónustu 
sveitarfélaga. Nefndin telur æskilegt að lagarammi tilfærslunnar liggi fyrir a.m.k. sex mánuðum áður 
en tilfærslan tekur gildi.
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