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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga -  27. mál

Almennt um frumvarpið.
Um er að ræða breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga sem unnin var samhliða 
frumvarpi að lögum um þjónustu við fatlað fólk með miklar þjónustuþarfir. Þegar fyrir lá að 
ekki náðist samstaða, í vinnuhópi sem vann að frumvarpsdrögum, um að sameina í ein 
félagsþjónustulög ramma fyrir almenna og sértæka félagsþjónustu, þótti nauðsynlegt að laga 
félagsþjónustulögin að nútímanum varðandi þjónustuna sjálfa og opinbera stjórnsýslu á þessu 
sviði. Áður hefur af hálfu Akureyrarbæjar komið fram sú skoðun að rétt sé að sameina þessi 
lög í ein heildstæð lög um félagsþjónustu fyrir alla hópa samfélagsins og er sú skoðun ítrekuð 
hér.

Segja má að frumvarpið feli í sér ákveðna réttarbót og styðji við faglega framþróun í 
félagsþjónustu í landinu. Meðal annars eru ýmis nýmæli lögfest sem ber að fagna. Hins vegar 
verður að benda á að einn kafli frumvarpsins var alveg skilin eftir en það er kaflinn um 
fjárhagsaðstoð. Það er orðið mjög brýnt að endurskoða ákvæðin um fjárhagsaðstoð og 
mikilvægt að hafist verði handa við það hið fyrsta.

Helstu áhyggjur Akureyrarbæjar snúa að auknum kostnaði sveitarfélaganna án þess að 
gert hafi verið ráð fyrir því í kostnaðarmati. Það er þess vegna brýnt að fylgst verði 
gaumgæfilega með kostnaðarþróuninni varðandi þær nýjungar eða breyttu áherslur sem felast 
í þessu frumvarpi og að öllum líkindum munu leiða til kostnaðarauka. Því er heilshugar tekið 
undir tillögu Sambandsins um samráðsnefnd til þess að fylgjast með þróun kostnaðar við 
félagsþjónustu.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins.

10. gr. verður viðbót við 42.gr.
Fyrr í frumvarpinu eru ákvæði um samráð við notendur þjónustunnar og að starfrækja skuli 
sérstök notendaráð. Þetta er jákvætt og í takt við þá þróun sem verið hefur en víða eru nú 
þegar starfrækt notendaráð í málaflokki fatlaðra, aldraðra auk ungmennaráða. Ekki verður séð 
að þörf sé á tveimur ráðum í málaflokki fatlaðra eða tvenns konar samráði við sama hópinn. 
Við værum þá annað hvort að setja upp hefðbundið notendaráð í málaflokki fatlaðra eða 
samráðshóp um málefni fatlaðs fólks.
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5.gr. e liður sem verður 25. gr.
Ákvæði um akstursþjónustu við fatlaða voru færð úr sérlögum fyrir fatlaða yfir í almennu 
lögin. Það hefði því átt að vera eðlilegt að opna akstursþjónustuna fyrir alla þá sem á henni 
þurfa að halda en skv. frumvarpinu er það ekki gert og er það miður. Mikilvægt er að 
löggjafinn setji skýr viðmið um rétt fólks til akstursþjónustu til að eyða þeirri óvissu sem 
verið hefur.

6. gr. verður 32. gr.
Um er að ræða grein um mat á umönnunarþörf fatlaðra og langveikar barna sem áður var í 
lögum um málefni fatlaðs fólks. Þar er reyndar einungis talað um fötluð börn en hér er sú 
breyting að langveikum börnum er bætt við og er tilgangur þess óljós. Hér er verið að taka inn 
nýtt verkefni sem er ekki augljóst að félagsþjónustan sé best fallin til að sinna. Í umræðu hefur 
komið fram að þetta sé lítill hópur en því er mótmælt og bent er á að Tryggingastofnun gefur 
árlega upp tölur um fjölda barna með umönnunarmat í báðum hópum.
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