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Efni: Umsögn Akureyrarbæjar vegna frumvarps til laga um samþœttingu þjónustu iþágu 
farsældar barna.

Vísað er til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis, dags. 17. desember sl., þar sem óskað er eftir 
umsögn um frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsaeldar barna, mál nr. 354. 
Astæða er til þess að fagna framkomnu ffumvarpi og þeim metnaðarfullu markmiðum sem 
þar eru sett um samþætta þjónustu fyrir böm og foreldra án hindrana. Almennt má segja um 
frumvarpið að hér er á ferðinni tímamótalöggjöf sem ef vel tekst til mun flýta fyrir 
nauðsynlegri aðkomu þjónustukerfa að bömum og fjölskyldum í vanda og sömuleiðis breyta 
möguleikum bama og fjölskyldna þeirra til þess að fá aðstoð strax þegar erfiðleikar koma upp. 
Velferðarráð Akureyrarbæjar veitti umsögn um frumvarpið eins og það var í júní 2020. í 
frumvarpinu eins og það birtist nú hefur margt verið fært til betri vegar og er nú komið í 
þokkalega ásættanlegan búning. Sem dæmi um það má nelha farsældarráðin en dregið hefur 
verið úr formlegum skyldum þeirra ffá því sem var. Sveitarfélögin hafa meira val um samstarf 
um ráðin og starfsemi þeirra ætti ekki að þurfa verða íþyngjandi þrátt fyrir ákvæði um 
skýrslugerð á tveggja ára ffesti. Þá er jákvætt ákvæðið um farsældarþing sem ætti að geta gefíð 
hagsmunaaðilum sem ekki hafa aðra aðkomu tækifæri til áhrifa á stefnumótun í þjónustu við 
böm og fjölskyldur þeirra. Vandað kostnaðarmat hefur farið fram sem er mjög jákvætt. Hins 
vegar er margt óljóst varðandi innleiðinguna og kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga við 
ffamkvæmd verkefnisins.

Athugasemdir við einstök atrióifrumvarpsins.

Tengiliðir og málstjórar.
Hér er um að ræða ný verkefni þó að hlutverk málstjóra sé þekkt í félagsþjónustu. Mikilvægt 
er að hlutverkin sé skýr í lagatextanum, og að í ffamhaldinu verði veitt viðeigandi fræðsla og 
leiðbeiningar. Þetta á einkum við hlutverk tengiliða sem ekki eru fordæmi fyrir í þjónustukerfi 
sveitarfélaganna. Hins vegar er mikilvægt að sveitarfélögin fái svigrúm til þess að aðlaga 
þjónustuna að aðstæðum á hveijum stað og því óheppilegt að sett verði bindandi ákvæði s.s. 
um menntunarkröfur í reglugerð. Málastjóri og teymisstjóri ættu að geta verið aðilar úr 
mörgum kerfum, allt eftir eðli vandans.

Öll þessi vinna tekur mið af baminu. Segja má að það sé ákveðin blæbrigðamunur á 
hugtökunum „hagsmunir“ annars vegar og „málsvari“ hins vegar. í textanum varðandi 
málstjóra og tengilið kemur ffam að þeir skuli hafa hagsmuni bams að leiðarljósi. Mikilvægt 
er að þessir aðilar séu enn fremur málsvarar bamsins.

Stigskipting þjónustu.
Lagt er til í ffumvarpinu að allri farsældarþjónustu skuli stigskipt og þannig greint á milli 1. 
2. og 3. stigs þjónustu. Þetta er jákvætt skref og mikilvægt að í framhaldinu verði unnið með
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verkaskiptinu aðila s.s. einstakra stoínana, ríkis og sveitarfélaga. Varðandi lagatextann er 
mikilvægt að hann sé eins skýr og mögulegt er frá upphafi þó svo að einhveqa hluti þurfi að 
skýra með reglugerðum.

Persónuvernd, miðlun upplýsinga og samþykkiforeldra.
Þessi þáttur veldur enn nokkrum áhyggjum. Það er ljóst að með þeirri uppsetningu sem nú 
liggur íyrir verður þjónustan ekki samþætt nema að foreldrar/böm óski þess. Þetta þýðir að 
einhver hópur verður út undan, að öllum líkindum sá sem mest þyrfti á samþættri þjónustu að 
halda. Það er líka mikilvægt að unnið verði að því eins og kostur er að þjónusta sveitarfélaga 
á þessu sviði þar með talin barnavernd og skólaþjónusta verði heildstæð og samþætt. Þannig 
verði einungis þau bamavemdarmál sem krefjast alvarlegra inngripa mögulega unnin án 
samþykkis foreldra.

Aður hefur verið gerð athugasemd varðandi heimildir til almennra aðila til þess að safna 
viðkvæmum persónuupplýsingum og miðla gögnum varðandi þjónustu við böm. Vafasamt er 
að ýmsir aðilar sem flokkast undir almenna í þessu frumvarpi hafi lagaheimildir til vinnslu 
persónuupplýsinga. Sem dæmi má nefna íþróttafélög og setja má spumingamerki við þörfina 
á því að þau safni og miðli persónuupplýsingum.

Fjármögnun og innleiðing.
Samkvæmt kostnaðarmati vantar allt að einum milljarði króna til þess að sveitarfélög geti 
sinnt verkefninu með fullnægjandi hætti. Það er mjög mikilvægt að sveitarfélög fái strax í 
upphafi vitneskju um hvers má vænta í þessum efhum til þess að þau geti lagt sína þjónustu 
upp þannig að hægt verði að sinna verkcfnum án tafa og mögulegra flöskuhálsa í kerfínu 
vegna skorts á mannafla. Það er áhyggjuefni að einungis skuli horft til þriggja ára eftir 
gildistökuna varðandi sérstakt fjármagn til verkefiiisins og í því samhengi bent á að samkvæmt 
þeim greiningum sem fram hafa farið mun fjárhagslcgur ávinningur ekki koma í ljós fýrr en 
eftir langan tíma. Því er heilshugar tekið undir með Sambandi íslenskra sveitarfélaga 
(Sambandið) sem telur skynsamlegt að gert verði sérstakt samkomulag milli ríkis og 
sveitarfélaga um verka- og kostnaðarskiptingu og mikilvægt sé að skráning útgjalda sé 
samræmd bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Enn fremur er Akureyrarbær sammála áherslu 
Sambandsins varðandi markvissa eftirfýlgni og þeirri tillögu sem fram kemur í umsögn 
Sambandsins að skýrt verði kveðið á um það í bráðabirgðaákvæði að stofnaður verði 
formlegur stýrihópur til að fylgja innleiðingu eftir þar sem fulltrúar sveitarfélaganna eiga sæti.

Virðingcirfyllst 
f.h. A kureyrarhœjar

Giiðrun Siguröardóttir sviósstjóri
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