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Efni: Umsögn Áss styrktarfélags um 27. mál sem er frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 með síðari 
breytingum (innleiðing samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 
stjórnsýsia og húsnæðismál).

Samráð við notendur

Samráð skal haft við notendur félagsþjónustunnar með það að markmiði að þeir séu virkir 
þátttakendur í undirbúningi ákvörðunar um þjónustu og hvernig henni verður háttað. Þá skal 
hafa samráð við notendur við almenna stefnumörkun innan sveitarfélagsins. Sveitarfélög skulu 
að minnsta kosti árlega funda með hagsmunasamtökum notenda félagsþjónustunnar og skulu 
starfrækja sérstök notendaráð sem tryggi aðkomu hagsmunasamtaka notenda við stefnumörkun 
og áætlanagerð sveitarfélags í málefnum er varða meðlimi þeirra. Tryggja skal þátttakendum 
stuðning og þjálfun til virkrar þátttöku í notendasamráði.

Ás styrktarfélag lýsir yfir ánægju með þessa grein. Áréttað er mikilvægi þess að 
notendur komi sjónarmiðum sínum á framfæri þegar stuðningsþarfir eru metnar.

Starfsleyfi
Óljóst er í hverju leyfisveiting felst sbr. 7. gr frumvarpsdraga laga um þjónustu við fatlað 
fólk. Ás styrktarfélag er fylgjandi því eftirlit sé haft með rekstraraðilum og að 
gæðaviðmið séu til staðar. Sveitafélög bera ábyrgð á framkvæmd þjónustunnar og 
annast innra eftirlit en ráðuneyti gefur út starfsleyfi og afturkallar það ef kröfum um 
úrbætur hefur ekki verið sinnt. Gæta þarf þess að ekki verði til kerfi sem er það flókið 
að það standi í vegi fyrir framkvæmd þjónustunnar.

Skyldur sveitafélaga

Ráðherra skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd stuðningsþjónustu samkvæmt kafla 
þessum, tímafjölda og mat á þörf fyrir þjónustu í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. 
Sveitarstjóm skal setja nánari reglur um stuðningsþjónustu á grundvelli leiðbeininga ráðherra. 

Heimilt er sveitarstjóm að taka gjald fyrir stuðningsþjónustu samkvæmt gjaldskrá.

Samræmi þarf að vera í reglum milli sveitarfélaga. Annað skapar ójafnvægi.
Bent er á að margir notendur hafa ekki fjárhagslegt bolmagn til að greiða fyrir þá 
stuðningsþjónustu sem þeir sannarlega þurfa. Taka verður tillit til þess.
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Við 42. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
I hverju sveitarfélagi, eða í sveitarfélögum sem eiga samstarf um þjónustu við fatlað fólk, skal 

starfa formlegur samráðsvettvangur er nefnist samráðshópur um málefni fatlaðs fólks þar sem 
fjallað er um þjónustu við fatlað fólk og framkvæmd og þróun þjónustunnar. í samráðshópnum 
skulu að lágmarki sitja þrír fulltrúar kosnir a f sveitarstjóm að loknum sveitarstjómarkosningum 
og þrír fulltrúar tilnefndir a f hagsmunasamtökum fatlaðs fólks. Eigi tvö eða fleiri sveitarfélög 
samstarf um þjónustu við fatlað fólk skulu viðkomandi sveitarfélög og hagsmunasamtök fatlaðs 
fólks á þjónustusvæðinu koma sér saman um samsetningu hópsins.

Ás styrktarfélag lýsir yfir ánægju með þessa grein.
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