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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, mál 
nr. 167.

Samkvæmt þingsályktunartillögu um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, mál nr. 167 er 
ráðgert að flytja Ráðgjafar- og greiningarstöð frá félagsmála- og vinnumarkaðsráðuneytinu til mennta 
og barnamálaráðuneytisins. Með lögum nr. 86/2021 um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna 
birtist í 1. gr. laganna það meginmarkmið að börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að 
samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Einnig kemur fram: „Við framkvæmd laga þessara skulu 
réttindi barna tryggð í samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar sem Ísland hefur 
undirgengist, einkum samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins".

Sviðsstjórar velferðarsviða á höfuðborgarsvæðinu styðja þá fyrirætlun að málefni Greiningar- og 
ráðgjafastöðvar færist yfir til mennta og barnamálaráðuneytisins. Sú ráðstöfun er talin vera í anda 
þeirrar áherslu sem fram kemur í lögum nr. 86/2021. Það má hins vegar velta fyrir sér hvort greining á 
stuðningsþörfum fullorðins fatlaðs fólks1 eigi heima í mennta- og barnamálaráðuneyti, það þarf að 
leggja mat á hvort fari betur á að það verkefni verði áfram í ráðuneyti félags- og vinnumarkaðsaðgerða.

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kemur fram að stjórnvöld eigi að fjarlægja 
hindranir svo öll börn geti orðið sjálfstæð og tekið þátt í samfélaginu með virkum hætti. Í 3. gr. 
samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er að finna almennar meginreglur samningsins 
m.a. virðing fyrir fjölbreytileika og viðurkenning á fötluðu fólki sem hluta af mannlegum 
margbreytileika og mannkyni, jöfn tækifæri og aðgengi. Ráðgjafar- og greiningarstöð gegnir 
lykilhlutverki í þjónustu fatlaðra barna og því er mikilvægt að verkefni hennar verði ekki aðskilin frá 
ákvæðum sáttmála Sameinuðu þjóðanna og öðrum þeim lögbundnu verkefnum sem lúta að 
heildarþjónustu við fötluð börn, hvort sem um er að ræða rétt barna til þjónustu á grundvelli laga um 
leikskóla nr. 90/2008, laga um grunnskóla nr. 91/2008, laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, 
barnaverndarlaga nr. 80/2002, barnalaga nr. 76/2003 og laga um þjónustu við fatlað fólk með 
langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018.

Sviðsstjórar velferðarsviða á höfuðborgarsvæðinu telja umrædda breytingu geta stuðlað að því tryggja 
betur samfellu í þjónustu við fötluð börn og farsæld þeirra. Einnig telja sviðsstjórar mikilvægt að helstu 
stofnanir á vegum ríkisins sem þjónusta börn séu undir sama ráðuneyti, þ.e. Greiningar-og 
ráðgjafamiðstöðin og Barna og fjölskyldustofa.

Tryggja verður markvisst samstarf milli mennta- og barnamálaráðherra og félags- og 
vinnumarkaðsráðherra þar sem ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk og eftirlit með henni verður á verksviði 
félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra, sbr. lög nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með 
langvarandi stuðningsþarfir, lög nr. 88/2011, um réttindagæslu fyrir fatlað fólk og lög nr. 40/1991, um 

1 SIS matið er skilgreint verkefni GRR og tekur til mats á stuðningsþörfum fatlaðs fólks.



félagsþjónustu sveitarfélaga. Jafnframt þarf að tryggja markvisst samráð við helstu hagsmunasamtök 
fatlaðra barna, s.s. Landssamtökin Þroskahjálp og félag einstakra barna. Loks má nefna mikilvægi 
samráðs við heilbrigðisráðuneytið vegna barna sem glíma við geðrænar áskoranir.

Fyrir hönd sviðsstjóra á velferðarsviði höfuðborgarsvæðisins
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