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Umsögn Vestmannaeyjabæjar vegna frumvarps til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga 27. 
mál.

Varðandi f. (8. gr.) um Samráð við notendur þá er þessi liður frekar óljós. Ekki liggur skýrt fyrir hver 
eru hagsmunasamtök notenda félagsþjónustu. Að vísu er Öryrkjabandalagið eitt þessara 
hagsmunasamtaka en ekki skýrt með önnur samtök. Þjónustuþegar félagsþjónustunnar leita til 
hennar á mismunandi forsendum og markmið félagsþjónustunnar er aðstoð til sjálfshjálpar en ekki 
festa fólk í óbreyttri stöðu. Það að starfrækja sérstök notendaráð sem tryggja aðkomu 
hagsmunasamtök notenda við stefnumörkun og áætlanagerð sveitarfélagsins í málefnum er varða 
meðlimi þeirra er mjög óljóst. Hægt er að túlka þetta sem svo að það eigi að vera fleiri en eitt 
notendaráð eftir eðli og umfangi s.s. notendaráð þeirra sem leita fjárhagsaðstoðar, notendaráð 
þeirra sem leita aðstoðar vegna húsnæðismála, notendaráðs þeirra sem leita almennrar félagslegrar 
ráða s.s. vegna samskiptaerfiðelika, uppeldismála, réttindamála o.fl. Um skipan og setu í slíku 
notendaráði er einnig óljóst.

Bent er á að í e. (29. gr.) um Akstursþjónustu að þessi liður mun auka útgjöld sveitarfélagsins/ 
þjónustusvæðisins umtalsvert auk þess sem erfitt getur verið að veita akstursþjónustu með þeim 
hætti sem fatlaður einstaklingur kýs sér og á þeim tíma sem það velur. Hægt er að túlka þetta ákvæði 
svo að akstursþjónusta skuli vera tiltæk alla daga vikuna og á hvaða tíma sólarhringsins sem er. Einnig 
gæti einstaklingur kosið að ferðast frekar með öðrum farartækjum en boðið er upp á.

Vísað er til þess að gjald það sem sett er skal vera sambærilegt gjaldi sem er fyrir 
almenningssamgöngur á viðkomandi svæði. Þetta atriði er nokkuð óljóst því skilgreiningin á 
almenningssamgöngum er ekki ljós og þær ekki heldur til staðar alls staðar á landinu.

Umsögn Vestmannaeyjabæjar vegna frumvarps til laga um þjónustu við fatlað fólk með 
miklar stuðningsþarfir, 26. mál.

Varðandi 11. gr um Notendastýrða persónulega aðstoð þá fylgir henni mikill kostnaður sem mun 
íþyngja rekstur sveitarfélags/þjónustusvæða. Einnig má lesa út úr þessari grein að ábyrgð á 
framkvæmd aðstoðarinnar verði á hendi sveitarfélagsins en ekki hjá þjónustuþeganum sjálfum. Að 
vísu liggur reglugerð ráðherra ekki fyrir. Mismunandi forsendur í reglugerð getur aukið kostnað.

16. gr um Frístundaþjónustu mun gæti aukið kostnað sveitarfélags nokkuð sérstaklega ef þjónustan 
er víkkuð út til áður en dagleg kennsla hefst svo á þeim dögum þegar skólar starfa ekki.
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