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Efni: Gögn með umsögn við frum varpi til nýrra laga um fjarskipti, 209. mál

Með bréfi dags. 5. jún í 2020 kom Félag heyrnarlausra á framfæri umsögn um frumvarp 
sam göngu- og sveitastjórnarráðherra tii nýrra laga um fjarskipti, 775. mál. Málið var 
endurflutt á 151. löggjafarþingi og er nú 209. mál. Með tölvupósti dags. 25. nóvember 
2020 var Félag heyrnarlausra boðað á fund umhverfis- og sam göngunefndar A lþingis þann 
27. nóvem ber 2020 til um fjö llunar um fram angreint frumvarp og umsögn félagsins.

Á nefndarfundinum  voru reifuð helstu sjónarm ið að baki umsögn Félags heyrnarlausra um 
frum varp ið og þeirri staðreynd að m yndsím atú lkaþjónusta er eina raunhæfa úrræðið til að 
gera heyrnarlausum  og heyrandi það kleift að eiga í fjarskiptasam skiptum . Óskaði 
um hverfis- og samgöngunefnd eftir því að Félag heyrnarlausra aflaði upplýsinga um 
kostnað Sam skip tam iðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra við m yndsím atúlka- 
þjónustu á ársgrundvelli sem og kostnaðaráæ tlunar m iðað við aukið þjónustustig til 
sam ræ m is við eftirspurn, það er lengri afgreiðslutím a m yndsím atú lkunar og styttri biðtíma 
eftir þjónustu.

Með tö lvupósti dags. 27. nóvem ber 2020 kallaði Félag heyrnarlausra eftir umbeðnum 
upplýsingum  frá Sam skiptam iðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra. Va r beiðninni svarað 
með m eðfylg jandi bréfi dags. 4. desem ber 2020 þar sem fram kem ur að kostnaður við 
m yndsím atú lkun m iðað við núverandi þjónustustig sé 31,5 m illjón ir króna, skv. núgildandi 
gjaldskrá Sam skip tam iðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra, nr. 444/2013. Yrði 
þjónusta við m yndsím atúlkun aukin er áæ tlaður kostnaður Sam skiptam iðstöðvar 56,5 
m illjón ir króna á ári, skv. gildandi gjaldskrá. Var áætlunin sett fram með fyrirvara um 
breytingar á gjaldskrá og kostnað vegna aukinna tæ kjakaupa.

Félag heyrnarlausra vonar að um hverfis- og samgöngunefnd taki undir þau sjónarm ið sem 
fram koma í umsögn fé lagsins frá 5. jún í 2020 og hafi nú þau gögn sem þarf til við mat á 
líklegum  fjárhagslegum  áhrifum  af þeim breytingum  sem lagðar eru til. Sé frekari gagna 
eða upplýsinga óskað er Félag heyrnarlausra að sjálfsögðu reiðubúið að verða við því.
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Virð ingarfy llst, 
f.h. Félags heyrnarlausra,

Karólína Finnbjörnsdóttir, lögmaður
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105 Reykjavík
b.t. Heiðdísar D. Eiríksdóttur

Reykjavík 4. desember 2020

Efni: Svar við fyrirspurn um kostnað vegna núverandi þjónustu Samskiptamiðstöðvar 

vegna myndsímatúlkunar og áætlaðan kostnað ef afgreiðslutími yrði rýmkaður.

Tímagjald fyrir táknmálstúlkun er 10.134 kr. miðað við núgildandi gjaldskrá 

Samskiptamiðstöðvar (nr. 444/2013). Inni í tímagjaldi er öll vinna táknmálstúlks, 

skrifstofubúnaður (s.s. borð, stólar, ritföng), gjöld vegna húsnæðis, vinna sviðsstjóra 

túlkaþjónustu og starfsmanns á skrifstofu við skipulagningu verkefna, afleysinga og 

vinnufunda, sumarleyfi hlutaðeigandi starfsmanna og vinna við launaútreikning. Athuga skal 

að Samskiptamiðstöð hefur óskað eftir hækkun á gjaldskrá auk sundurliðunar á tímagjaldi eftir 

því hvenær sólarhringsins þjónustan er veitt.

Full vinna táknmálstúlks er að jafnaði 40 stundir á viku þar af eingöngu 20 stundir í túlkun. 

Vinnutími verkefnisstjóra myndsímatúlkunar skiptist hins vegar að jafnaði í 25-30 klst. á viku 

í myndsímatúlkunina sjálfa og um 10-15 vinnustundir á viku eru nýttar í utanumhald, skráningu 

og samantekt upplýsinga, skipulagningu þjónustunnar og annað þvíumlíkt er viðkemur þessari 

þjónustu. Þá hefur þurft að fá annan táknmálstúlk í myndsímatúlkun á álagstímum.

Í dag er myndsímatúlkun opin frá kl. 9-16 alla virka daga. Tveir starfsmenn sinna þjónustunni 

í 1,5 stöðugildi. Kostnaðurinn við þjónustuna er í dag skv. núgildandi gjaldskrá 31,5 milljón 

króna. Aðeins afgreiðslutíminn sjálfur er dreginn af fjárveitingu sem Samskiptamiðstöð fær til 

að sinna túlkun í daglegu lífi. Annan kostnað hefur Samskiptamiðstöð greitt af fjárveitingu til 

annarra verkefna stofnunarinnar.
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Standi til að auka þjónustu myndsímatúlkunar og hafa hana frá kl. 07:30-19:30 alla virka daga 

og alla laugardaga kl. 10-17 þarf að áætla í verkið a.m.k. tvö stöðugildi auk yfirvinnugreiðslna 

vegna vinnu utan dagvinnumarka og um helgar. Áætlaður kostnaður miðað við núgildandi 

gjaldskrá yrði því 56,5 milljónir króna á ári.

Athuga skal þó að í hvorugri upphæðinni er gert ráð fyrir kostnaði Samskiptamiðstöðvar vegna 

kaupa, viðhalds og endurnýjunar á viðeigandi tækjabúnaði (tölvur, skjáir, heyrnartól með 

hljóðnema, símtæki og viðeigandi forrit) og auka símalínum og internettengingu á starfsstöðvar 

eingöngu til þess að sinna þessari þjónustu. Þá er þessi áætlun gerð með fyrirvara um breytingar 

á gjaldskrá stofnunarinnar.

Virðingarfyllst,

Kristín Lena Þorvaldsdóttir 
forstöðumaður
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