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Nefndasvið Alþingis, Austurstræti 8-10, 150 Rvk

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir.
Þingskjal 571 - 438. mál.

Kæra Velferðanefnd

1. ATRIÐI:
3 gr. Réttur til þjónustu.

... Verði einstaklingur fyrir skerðingu eftir 67 ára aldur, sem jafna má til fötlunar, skulu aðstæður hans metnar sérstaklega og m.a. litið 
til þess hvort fötlun sé tilkomin vegna aldurstengdra ástæðna þegar tekin er afstaða til þess hvort hann eigi rétt til þjónustu samkvæmt 
lögum þessum...

Athugasemd:
Þessi klausa opnar á víðfema þjónustu fyrir vaxandi fjölda fólks. Íslendingar eru að eldast og hópur sem 
umrætt ákvæði á við gæti stækkað hratt, auk þess sem fötlun vegna aldurstengdra ástæða gæti orðið háð 
túlkun ákvæðis. Hætt er við að fjárveitingar sem gert er ráð fyrir til málefna tengt þjónustu við fatlaða 
komi til með að dreifast til málaflokks sem tekur mikið til sín. Þar með er hætta á að þjónusta sem nú er 
veitt til þeirra sem teljast til fatlaðra, komi til með skerðast, ef ekki er greint nánar hversu mikið umfang og 
kostnaðurfelist í  umræddu ákvæði.

Athugasemd:
Umhyggja telur að það mætti koma skýrar fram að atriði í  lögum þessum sem tilgreind eru utan IV. 
kafla laganna, nái líka til barna og unglinga. Þ.e. að íkafla fjögur séu íraun viðbótarákvæði fyrir 
aldurshópinn 0-18 ára, og fjölskyldur þeirra. Það myndi þá taka allan vafa af um það að aðrar greinar 
laganna en þær sem tilheyra IV. kafla, eiga líka við um börn og fullorðna, nema annað sé tekið fram. 
Það myndi til dæmis skýra betur að börn og unglingar ættu líka rétt til notendasamninga og aðgangs 
að notendastýrðri persónulegri aðstoð.

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

Þegar barn þarf sérhæfða og mikla þjónustu margra þjónustukerfa, svo sem félagsþjónustu, barnaverndar, heilbrigðisþjónustu og 
sérfræðiþjónustu skóla, hvort sem er vegna fötlunar, raskana eða langvinnra sjúkdóma, skulu viðkomandi aðilar mynda þverfaglegt 
þjónustuteymi undir forystu félagsþjónustunnar eða skóla sem hefur það hlutverk að útfæra þjónustu við barnið, hafa samráð um 
þjónustuna og tryggja samfellu og gæði hennar.

Athugasemd:
Umhyggja fagnar þessu ákvæði í  19. gr. um að börn með langvinna sjúkdóma fái að njóta sömu 
réttinda og fötluð barn þegar þarfir eru orðnar sambærilegar þörfum fatlaðra barna með aðkomu 
sérfhæfrar þjónustu og margra fagaðila. Það mætti þó skýra betur aðkomu hinna mismunandi 
fagaðila sem veita þjónustuna. Til dæmis er heilbrigðisþjónusta oftast á vegum ríkisins og 
félagsþjónustu á vegum sveitarfélags. Skýra mætti ábyrgð hvers aðila. Sum langveik börn eru nánast í  
stöðugri hágæslu og ístöðugri lífshættu. Þá þarf þjónustuveitandi að hafa tilbæra þekkingu til að geta 
brugðist á réttan hátt við með skjótum fyrirvara. Til þess þarf stundum heilbrigðismenntaðan eða 
sérþjálfaðan starfsmann. Ber ríkið að veita þá þjónustu, eða á sveitarfélag að ráða til sín til fagaðila 
með viðeigandi þjálfun og bera kostnað af því? Reynsla Umhyggju er að togstreita hefur komið upp 
þegar þessi staða kemur upp og sjónarmið mismunandi. Þarna reynir á samvinnu félagsþjónustu 
sveitarfélags og heilbrigðisþjónustu á svæðinu (heilsugæsla, sjúkrahús, heimahjúkrun, sjálfstætt 
starfandi).

Virðingafyllst, fyrir hönd Umhyggju,

2. ATRIÐI:
Greinagerð. Um IV. kafla. Þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra.

3. ATRIÐI:
19. gr. 

Þjónustuteymi.
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