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Umsögn Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu um tillögu til þingsályktunar um nýja 
velferðarstefnu fyrir aldraða. Þingskjal 1199, 720. mál, 151. löggjafarþing 2020-2021.

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (hér eftir nefnd SFV) senda hér umsögn sína um tillögu 
til þingsályktunar um nýja velferðarstefnu fyrir aldraða.

SFV fagna því að stefnt sé að því að hefja vinnu við mörkun nýrrar velferðarstefnu fyrir 
aldraða. Samtökin leggja áherslu á að slík vinna er um margt flókin og umfangsmikil og því 
brýnt að vel sé vandað til hennar, og hún unnin í víðtæku samstarfi.

Í þingsályktunartillögunni kemur fram að markmiðið með velferðarstefnunni sé að markvisst 
verði horfið frá einhliða hugmyndafræði um stofnanaþjónustu. SFV telur jákvætt að fyrirhugað 
sé að auka fjölbreytileika í þjónustu við aldraða en mikilvægt er að því sé haldið til haga að 
fyrir ákveðinn hóp einstaklinga kemur þjónusta á stofnunum til með að vera eina þjónustan 
sem nýtist hópnum. Þá minnir SFV á að undanfarin ár hefur verið lagt mikið kapp á að veita 
heimahjúkrun og heimaþjónustu heim til einstaklinga til að tryggja að fólk geti búð sem lengst 
heima hjá sér.

Í greinargerð með tillögunni er vikið að endurskoðun á fjárhagslegri umgjörð málaflokksins, 
þ.m.t. fjármögnun stofnanavistunar og greiðsluþátttöku einstaklinga. Mikilvægt að þeir aðilar 
sem komið hafi að rekstri stofnana þ.m.t. hjúkrunarheimila komi að þessari vinnu með virkum 
hætti. SFV minnir á að nú er nýframkomin óháð úttekt á því hver fjárþörf hjúkrunarheimila er 
(Gylfaskýrslan). Fagleg niðurstaða þeirrar úttektar er að hjúkrunarheimilin vantar að minnsta 
kosti 2,7 milljarða árlega til að ná endum saman. Við endurskoðun á fjárhagslegri umgjörð 
málflokksins er mikilvægt að taka tillit til þessa.

Þá er óljóst hvað átt er við með orðalaginu „Skýrt verði kveðið á um fjárhagslegt sjálfræði og 
sjálfstæði einstaklinga“ sem vikið er að í greinargerðinni. Um aldraða, sem og aðra, gilda 
lögræðislög nr. 71/1997 þar sem kveðið er á um lögræði, sjálfræði, fjárræði auk ákvæða um 
sviptingu lögræðis eða eftir atvikum sjálfræðis eða fjárræðis. Sé ætlunin að kveða skýrar á um 
aðstæður aldraðra hvað þetta varðar verður að skoða það með hliðsjón af lögræðislögum.

Þá er lagt til í greinargerð með tillögunni að með því að undirstrika viðhorfs- og stefnubreytingu 
verði lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999, felld úr gildi. Sé fyrirhugað að ekki verði til staðar 
heildarlöggjöf sem fjalli um málefni aldraðra þá er mikilvægt að gætt sé að því að réttur 
aldraðra sé tryggður í öðrum viðeigandi lagabálkum sem og sú þjónusta sem aldraðir eiga rétt 
á ásamt útfærslu hennar. Vert er að hafa í huga að það að hafa einn heildar lagabálk er varðar 
málefni og þjónustu við aldraða felur í sér auðveldara er fyrir aldraða að kynna sér rétt sinn auk



þess sem það veitir þjónustuaðilum einnig skýran ramma hvað varðar þau skilyrði sem þarf að 
uppfylla sem og þá þjónustu sem þar skal veita.

Í greinargerð með tillögunni kemur fram að markmiðið sé að leggja höfuðáherslu á virk 
búsetuúrræði og að ný sýn stjórnvalda auðveldi eldra fólki umskipti í húsnæði við hæfi með 
virkum, þekktum og raunhæfum leiðum. Það mætti fjalla frekar um hvaða leiðir er verið að 
leggja til, en síðar í greinargerðinni kemur fram að höfuðmarkmið verði sjálfstæð búseta á eigin 
heimili til æviloka með aukinni fyrirgreiðslu og fjölbreyttum valkostum. Jákvætt væri að skýra 
betur hvernig þessar tvær setningar spila saman, annars vegar er talað um virk búsetuúrræði og 
hinsvegar um sjálfstæða búsetu á eigin heimili.

Að lokum áréttar SFV að ef umrædd tillaga til þingsályktunar er samþykkt þá verði við 
framkvæmt hennar leitað til þeirra aðila sem sinna þjónustu við aldraða til að fá ólík og 
fjölbreytt sjónarhorn þeirra sem í dag sinna þjónustunni. SFV eru ávallt reiðubúin til að koma 
að slíkri vinnu sé þess óskað.
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