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Frumvarp til laga um  þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, 438. mál.

Varðar 12. gr. Legg til að inní upptalningu þjónustukerfa verð bætt: atvinnu-. Fólk þarf 
samþættingu og ráðgjöf á því sviði eins og öðrum.

12. gr.
Einstaklingsbundnar þjónustuáætlanir og þjónustuteymi.

Fatlaður einstaklingur sem hefur þörf fyrir viðvarandi fjölþættan stuðning þjónustukerfa 
félags-, heilbrigðis- og menntamála á rétt á einstaklingsbundinni þjónustuáætlun.

Skulu viðkomandi aðilar mynda þverfaglegt þjónustuteymi undir forystu 
félagsþjónustunnar sem hefur það hlutverk að útfæra þjónustu við viðkomandi, hafa samráð 
um þjónustuna og tryggja samfellu og gæði hennar.

Varðar 24. gr. Ef rekinn er verndaður vinnustaður í sveitarfélagi tel ég mikla hættu á að 
einstaklingar dagi þar uppi. Ekki verði um markvissa þjálfun eða aðlögun að samfélaginu að ræða. Það 
verður einfaldast að geyma þá fötluðu í þessu úrræði, sem aðskilur og einangrar þennan hóp. Það er 
ekki í samræmi við samning sameinuðu þjóðana.

24. gr.
Vernduð vinna, hæfing og dagþjónusta.

Fatlað fólk skal eiga kost á atvinnu- og hæfingartengdri þjónustu sem stuðlar að aukinni 
hæfni til starfa og þátttöku í daglegu lífi til jafns við aðra.

Sveitarfélög skulu starfrækja vinnustaði fyrir verndaða vinnu, hæfingu og dagþjónustu fyrir 
fatlað fólk þar sem því stendur til boða þroska-, iðju- og starfsþjálfun.

Starfsþjálfun skal einnig standa til boða á vinnumarkaði með viðeigandi stuðningi 
samkvæmt lögum um vinnumarkaðsaðgerðir.

Varðar 26. gr. Með fullri virðingu fyrir þroskaþjálfum, þá vantar mig rök fyrir að þeir séu 
settir sem val númer eitt, og aðrir eins og félagsfræðingar og iðjuþjálfar bara ef þörf er? 
Félagsfræðingur og iðjuþjálfi gagnast mér persónulega en þroskaþjálfahlutverkið er þá hvað? 
Það er reiknað með að fatlaðir, allir eigi við þroskahömlun að etja? Hvað með MND- 
Parkinson-Mænuskaðaða og svo framvegis? Allavegga vil ég heyra rökin fyrir þessari 
framsettningu. Tel það lítilsvirðingu við einstaklinga sem veikjast og slasast á fullorðinsárum 
að þeim mæti þroskaþjálfi sem stoð þeirra og stytta í kerfisslagnum.

VI. KAFLI 
Stjórnendur og starfsfólk.

26. gr.
H æ f starfsmanna.

Sveitarfélög skulu hafa á að skipa menntuðu starfsfólki í þroskaþjálfun, sem hefur reynslu 
og getu til að takast á við fjölbreytt verkefni samkvæmt lögum þessum. Þar sem þörf krefur



skal ráða félagsráðgjafa, iðjuþjálfa, sálfræðinga og aðra sérfræðinga til starfa. Starfsfólki skal 
gefast kostur á að viðhalda og bæta við þekkingu sína.
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