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Efni: Umsögn Þroskaþjálfafélags íslands um frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í 
þágu farsældar barna sem lagt var fram á 151. löggjafarþing 2020-2021.

Þroskaþjálfafélag íslands fagnar framkomnum hugmyndum um samþættingu í þágu barna 
með áherslu á snemmtækan stuðning og að betur sé hlúð að börnum með það að markmiði 
að þeim farnist vel í lífinu. Undirbúningur lagasetningar og víðtækt samráð stofnana og 
starfsmanna ríkis og sveitarfélaga, auk annarra hagsmunaaðila hefur verið til fyrirmyndar.

í 17. gr. frumvarpsins segir: „Ráðherra skal setja reglugerð um tengillðiþjónustu í 
þágu farsældar barns. Þarskulu meðal annars koma fram frekari hæfisskilyrði og þær 
menntunarkröfur sem gerðar eru til tengiliða." Hlutverk tengiliða er m.a. að veita upplýsingar 
um þjónustu, aðstoða við að tryggja aðgang að frummati á þörfum barns, skipuleggja og 
fylgja eftir samþættingu fyrsta stigs þjónustu í þágu farsældar barns, koma upplýsingum til 
sveitarfélags um þörf fyrir tilnefningu málstjóra og taka þátt í stuðningsteymi eftir því sem 
við á. Skv. greinargerð með frumvarpinu er tengiliður einstaklingur í nærumhverfi barnsins 
sem hefur næga þekkingu til að geta verið foreldrum og barni innan handar ef þörf krefur. 
Lagt er til að tengiliðirnir séu starfsmenn mismunandi þjónustuveitenda eftir æviskeiðum 
barns en með því er leitast við að tryggja að tengiliður sé í nærumhverfi barnsins t.d. 
heilsugæslu eða leik- og grunnskóla.

í 20.gr. frumvarps segir: „Ráðherra skal setja reglugerð um málstjóra þjónustu íþágu 
farsældar barns. Þar skulu meðal annars komafram frekari hæfisskilyrði og menntunarkröfur 
sem gerðar eru til málstjóra." Hlutverk málstjóra er m.a. að veita ráðgjöf og upplýsingar um 
þjónustu, aðstoða við að tryggja aðgang að mati og/eða greiningu á þörfum barns, bera 
ábyrgð á gerð stuðningsáætlunar og að leiða stuðningsteymi, fylgja því eftir að þjónusta sé 
veitt í samræmi við stuðningsáætlun og veita þeim sem sitja í stuðningsteymi ráðgjöf og 
upplýsingar um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barns. Skv. greinargerð með 
frumvarpinu er áhersla lögð á að þekking málstjóra á þjónustu í þágu farsældar barna þurfi 
að vera yfirgripsmikil enda þarf málstjóri að hafa grundvöll til að veita ráðgjöf og leiða 
samþættingu farsældarþjónustu frá fyrsta til þriðja stigs. Almennt eru starfsmenn 
félagsþjónustu sveitarfélagsins vel til þess fallnir að taka að sér verkefni málstjóra. Þó gerir 
ákvæðið ráð fyrir að sveitarfélag geti tilnefnt annan málstjóra, t.d. ef þarfir barns liggja fyrst 
og fremst innan skólakerfis eða heilbrigðiskerfis.

Þroskaþjálfar eru fagstétt sem sérstaklega hefur menntað sig til að starfa með fólki á öllum 
aldri sem býr við skerðingu. Sérstaða þroskaþjálfa er annars vegar víðtæk og hagnýt þekking 
á sviði stefnumótunar, skipulags og framkvæmdar heildrænnar þjónustu og hins vegar 
einstaklingsmiðuð þjónusta, óháð aldri og aðstæðum. Hugmyndafræði þroskaþjálfunar er 
grundvölluð í lögum, reglugerð og siðareglum þroskaþjálfa. Hún byggir m.a. á jafnrétti, 
virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi. Með þetta að leiðarljósi hafa þroskaþjálfar
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tekið þátt í að móta þjónustu og ryðja í burt hindrunum í samfélaginu í því skyni að bæta 
lífsskilyrði og lífsgæði fólks. Þroskaþjálfar starfa á breiðum vettvangi og oft í nærumhverfi 
barna s.s. leik- og grunnskólum og á öðrum stofnunum sem veita börnum þjónustu m.a. 
innan félagsþjónustunnar. í 18. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og 26. 
gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 er kveðið á 
um þær fagstéttir sem sveitarfélög skulu hafa á að skipa til starfa að verkefnum samkvæmt 
lögunum og eru þroskaþjálfar þar tilgreindir. Þroskaþjálfafélag íslands vill árétta mikilvægi 
þess að reglugerðir ráðherra um hæfisskilyrði og menntunarkröfurtengiliða og málstjóra 
tilgreini þær fagstéttir sem best eru til þess fallnar að sinna þeim verkefnum sem kveðið er á 
um í lögunum og minnir á víðtæka og hagnýta þekkingu þroskaþjálfa á skipulagi og 
framkvæmd heildrænnar þjónustu með áherslu á einstaklinga og fjölskyldur.
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