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Kæra Velferðanefnd

II. KAFLI

Stjórn og skipulag.

6. gr. Samningar við einkaaðila.

Sveitarfélagi eða sveitarfélögum sem standa saman að þjónustusvæði er heimilt að gera samninga við 
félagasamtök, sjálfseignarstofnanir eða aðra einkaaðila á þjónustusvæði sínu um að annast þjónustu 
samkvæmt lögum þessum. Við gerð slíkra samninga skal tryggt að réttarstaða notenda verði ekki 
lakari en annars hefði verið. Mat á þjónustuþörf og ákvörðun um þjónustu skal þó alltaf vera á hendi 
sveitarfélagsins eða byggðasamlags. Óheimilt er að semja um veitingu þjónustu við aðra aðila en þá 
sem hafa fengið starfsleyfi ...

Athugasemd:

Þegar það kemur að okkar starfi og við myndum kjósa að veita þá þjónustu sem einstaklingurinn þarf 
og viðurkennd er af sveitafélaginu er þá annað hvort komin kvöð um að fara í ferli til að óska eftir 
starfsleyfi fyrir Íþróttafélagið/in eða kvöð á einstaklinginn að ráða starfsmann inn til okkar til að sinna 
sínum þörfum samkvæmt I. Kafla 2 gr. um notendasamninga. Það er augljóslega ekki í þágu 
einstaklingsins að hann eigi að leita eftir starfsmanni með tiltekna íþróttaþekkingu. Óski 
einstaklingurinn eftir að iðka íþrótt og íþróttafélagið telji sig geta komið til móts við hann þarf að 
greiða fyrir því að hægt sé að framkvæma það á einfaldan hátt þó með eftirliti sveitafélagsins um að 
sú þjónusta sé veitt. Það er ekki einfaldast að öll íþróttafélög á landinu þurfi hugsanlega að sækja um 
starfsleyfi til þess að þau geti sótt um greiðslur vegna íþróttaiðkunar fatlaðra/langveikra. Það er ekki 
gefið að allir kjósi að vera í sérhæfðum íþróttum/íþróttafélögum og á einstaklingurinn að geta valið 
hvar hann kýs að fá þjónustu.



III. KAFLI

Þjónusta.

8. gr. Stoðþjónusta.

... Stoðþjónustu þessa skal veita í hverju sveitarfélagi með þeim hætti sem best hentar á hverjum 
stað. Skal hún miðast við eftirtaldar þarfir ...

Athugasemd:

Mikil munur hefur verið á því hvort foreldrar/einstaklingar hafa geta sótt um Frístundastyrk í sínu 
sveitafélagi vegna þjálfunar hjá Íþróttafélaginu Ösp sökum þess að þeir eru að nýta sér þjónustu utan 
síns sveitafélags. Það er okkar ótti að þetta myndi grunn fyrir því að neita fólki um aðstoð. Þegar þörf 
er á sérhæfðri þjónustu þá er hún því miður ekki alltaf í boði í viðkomandi sveitafélagi því er 
mikilvægt að þarna sé talað um þjónustusvæði líkt og í 2 gr.

... Þarfir fatlaðra einstaklinga fyrir sérhæfða ráðgjöf, félagslegan stuðning og félagslegt samneyti, 
þ.m.t. ástundun tómstunda og menningarlífs. ...

Athugasemd:

Við óskum eftir að inn í greinina verði bætt: stundun íþrótta, tómstunda og menningarlífs.

IV. KAFLI

Þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra.

16. gr. Frístundaþjónusta.

... Veita skal þjónustu vegna fötlunar samhliða almennum frístundatilboðum, eins og mögulegt er. 
Þessi þjónusta skal að jafnaði taka mið af metnum stuðningsþörfum og vera hluti af 
einstaklingsbundinni þjónustuáætlun viðkomandi barns eða ungmennis. ...

Athugasemd:

Íþróttafélagið Ösp hefur veitt sérhæfða þjónustu fyrir langveik og fötluð börn þar sem unnið er út frá 
einstaklingsáætlunum og markmiðum. Það hefur þó ekki haft í för með sér að hægt sé að sækja 
greiðslur frá sveitafélögum vegna aukins kostnaðar við þjálfun barna með miklar sérþarfir.
Sá háttur hefur verið hafður á hjá sveitafélögum að senda starfsmann með einstaklingnum til að vera 
á hliðarlínunni í stað þess að það fjármagn sé notað beint í þjálfun eða leiðbeiningu einstaklingsins. 
Framfarir og félagsleg þátttaka verður mest þegar fjármagn er notað beint af þjónustuaðila. Ganga 
þarf úr skugga um að fjármagnið sé notað þar sem það kemur einstaklingnum að bestum notum. 
Þetta á þó ekki að hafa í för með sér þörf á starfsleyfi.

Greinargerð.

2. Tilefni og nauðsyn lagasetningar.

... Þó verði jafnframt að tryggja að í boði verði aðrar þjónustuleiðir fyrir fatlaða einstaklinga enda skýr 
áhersla á val einstaklingsins. Þá kemur fram að notendastýrðri persónulegri aðstoð sé m.a. ætlað að



tryggja fötluðum einstaklingum réttinn til sjálfstæðs lífs þar sem þeir geti sjálfir ráðið sér aðstoðarfólk 
og stjórnað lífi sínu þrátt fyrir þörfina á aðstoð annarra. ...

Athugasemd:

Við þetta er að bæta að okkar reynsla er sú að einstaklingar sem hafa fjölþættan vanda og njóta 
þjónustu hjá sveitafélagi fá ekki yfirflutning á úthlutuðum tímum sínum til íþróttafélags þannig að 
íþróttafélagið geti ráðið inn þjálfara til að sinna þörfum þess. Íþróttaiðkun fatlaðra/ langveikra er 
mikilvæg af mörgum ástæðum og þá sérstaklega af félagslegum ástæðum. Það að geta tekið þátt 
með stuðningi á sínum forsendum hefur margvíslegan ávinning sem lýst er best í nýlegri ritgerð Jóns 
Hrafns Baldvinssonar um hreyfingu barna með þroskafrávik
(http://ifsportsm.smartwebber.is/skrar/pdf/Hreyfingbarnamedthroskafrvikritgerd.pdf) einnig BS 
ritgerð Reynis Inga Árnassonar um mikilvægi íþróttaiðkunar og áhrif efnahagsþrenginga á iðkun 
þeirra (https://skemman.is/bitstream/1946/3104/17reyniringi fixed.pdf).

Því þarf að einfalda ferlið þannig að íþróttafélag sem fatlaður einstaklingur stundar íþróttir hjá geti 
sótt um stuðning til að hægt verði að mæta þeim þörfum sem einstaklingurinn kann að hafa og til 
þess að ráðið sé fagfólk til að þjónusta það án þess að sérstakt starfsleyfi þurfi til. Ef einstaklingurinn 
mun þurfa sjálfur að sækja um eða greiða fyrir þjónustuna mun það ótvírætt hafa í för með sér minni 
íþróttaiðkun og rannsóknir styðja að íþróttaiðkun fatlaðra leiðir til sparnaðar fyrir heilbrigðiskerfið 
(https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4532-0 ).

Virðingarfyllst, fyrir hönd Íþróttafélagsins Aspar, 
Ólafur Ólafsson Formaður

http://ifsportsm.smartwebber.is/skrar/pdf/Hreyfingbarnamedthroskafrvikritgerd.pdf
https://skemman.is/bitstream/1946/3104/1/reyniringi_fixed.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4532-0

