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

Velferðarsvið Kópavog fagnar framkomnu frumvarpi til laga um samþættingu 
þjónustu í þágu barna og því góða samstarfi og samráði sem fram fór við undirbúning 
þess. Meginmarkmið laganna er að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang 
að samþættri þjónustu við hæfi án hindrana og að gripið sé tímanlega inn í aðstæður 
fjölskyldna með snemmtækum stuðningi. Velferðarsvið Kópavogs tekur heilshugar 
undir þessi markmið og telur að þær breytingar sem kynntar eru muni stuðla að 
farsæld barna á Íslandi.

Nokkur umræða hefur skapast um persónuvernd, lagaheimildir til vinnslu 
persónuupplýsinga, upplýst samþykki og fleiru því tengdu í tengslum við frumvarpið. 
Velferðarsvið Kópavogs telur afar mikilvægt að þær reglur sem gilda um vinnslu og 
meðferð persónuupplýsinga á grundvelli laganna verði skýrar og auðskiljanlegar þeim 
sem munu vinna að framkvæmd þeirra sem og þeim fjölskyldum sem mun standa til 
boða samþætting þjónustu. Jákvætt er að sjá að heimild til vinnslu persónuupplýsinga 
skv. 15.gr. er aðskilin frá heimild til vinnslu skv. V. kafla laganna. En skv. 15. gr. eiga 
allir þjónustuveitendur og aðrir sem veita almenna þjónustu í þágu farsældar barna að 
taka eftir og greina vísbendingar um að þörfum barns sé ekki mætt með fullnægjandi 
hætti eða að barnið þurfi frekari þjónustu. Þeim ber svo að grípa til aðgerða eftir 
atvikum sem felast í leiðbeiningum um rétt barns og fjölskyldu til samþættingar 
þjónustu. Vinnsla persónuupplýsinga skv. 15.gr. byggir því ekki á að beiðni liggi fyrir 
frá foreldrum nema óskað sé eftir að upplýsingar séu sendar til tengiliða eða 
málstjóra.

Þegar kemur að samþættingu þjónustu sem kveðið er á um í V. Kafla laganna er gerð 
skýr krafa um að sú vinna hefjist ekki fyrr en beiðni foreldra liggi fyrir. Að mati 
velferðarsviðs er sú krafa ekki óeðlileg enda í takt við vinnubrögð í félagsþjónustu 
almennt þ.e. ekki er hafinn vinnsla máls nema fyrir liggi umsókn eða beiðni. Það þarf 
að koma skýrt fram að beiðni foreldra er ekki „upplýst samþykki“ vegna þess að 
stjórnvöld geta sjaldan byggt á samþykki við vinnslu persónupplýsinga þar sem til 
staðar er valdaójafnvægi milli þeirra og skjólstæðings. A f því leiðir að samþykkið 
getur ekki talist óþvingað og því ekki gilt. Hins vegar eru til staðar heimildir til 
vinnslu persónuupplýsinganna í tengslum við framkvæmd lagaskyldu og þá er ekki 
þörf á sérstöku samþykki skjólstæðings ef beiðni eða umsókn liggur fyrir.

Áhyggjur hafa komið fram um að börn sem sérstaklega séu í þörf fyrir samþættingu 
þjónustu geti orðið af henni ef beiðni foreldra þarf að liggja fyrir. Að mati 
velferðarsviðs Kópavogs er samvinna við fjölskyldu barns grundvallar atriði þegar
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unnið er að því að bæta aðstæður, aðbúnað og umhverfi þess. Það er mikilvægt að sú 
kynning sem foreldrar fá í upphafi sé með þeim hætti að aðlaðandi sé að þiggja 
samþættingu þjónustu og að ljóst sé að hún sé ekki eitthvað sem muni íþyngja 
fjölskyldunni. Mikilvægt er að fjölskyldurnar fái stuðning við ferlið sem fylgir því að 
leggja fram beiðni um samþættingu þjónustu og fyrstu skrefin í ferlinu þar til 
tengiliður eða málstjóri tekur við. E f vísbendingar hafa komið fram um að þörfum 
barns sé ekki mætt með fullnægjandi hætti og foreldrar ekki tilbúnir til að leggja fram 
beiðni um samþættingu þjónustu ætti þjónustuveitandi að halda áfram að taka eftir 
vísbendingum skv. 5.gr. laganna eða tilkynni málið til barnaverndar eftir atvikum og 
alvarleika.

Velferðarsvið tekur undir ábendingar mennta- og lýðheilsusviðs og fjölskyldu- og 
barnamálasviðs Hafnarfjarðar um að skólasamfélagið verði sýnilegra í löggjöfinni og 
að hlutverk skólanna sé skýrara þegar kemur að vinnu á 1. stigi samþættingar s.s. 
varðandi nýtingu þeirra úrræða sem skólinn hefur yfir að ráða. Þannig að ljóst sé 
hvaða stuðning skólasamfélagið hefur virkjað áður en málinu er vísað áfram á 2. stig. 
Þegar kemur að tengiliðum og málstjórum skv. 17. og 20.gr. laganna leggur 
velferðarsvið Kópavogs áherslu á að tryggt sé að þær starfsstéttir sem best eru til þess 
fallnar að sinna þeim verkefnum sem kveðið er á um í lögunum sinni þessum 
hlutverkum en jafnframt að sveitarfélög hafi upp að ákveðnu marki frelsi til að haga 
ráðningum með þeim hætti sem best hentar á hverjum stað. Velferðarsvið Kópavogs 
telur þær fagstéttir sem taldar eru upp í ákvæðum 18. gr. laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga nr. 40/1991 og 26. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 
stuðningsþarfir nr. 38/2018 vera vel til þess fallnar að sinna störfum málstjóra.
Þegar kemur að fjármögnun, kostnaðarmati og innleiðingu tekur velferðarsvið 
Kópavogs undir umsögn Sambands Íslenskra sveitarfélaga.

Virðingarfyllst f.h. velferðarsviðs Kópavogs,
Jóhanna Lilja Ólafsdóttir 
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