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Vegna fjárlagagerðar

Efni: Erindi frá Alzheimersamtökunum um fjármögnun Seiglunar - þjónustumiðstöðvar fyrir fólk 
með heilabilunarsjúkdóma.

Í viðbótar fjárlögum ársins 2022 voru veittar 50 m.kr. til reksturs Seiglunnar. Það var ákaflega mikilvægt 
skref hjá fjárlaganefnd og ráðherra að bæta því framlagi við í meðförum nefndarinnar á 
fjárlagafrumvarpinu, sem réttilega hlaut töluverða athygli. Seiglan tók til starfa í október 2021. Enn 
hefur aðeins helmingur þess fjármagns borist en loforð er um að afgangurinn komi í október.

Starfseminnar er getið í áætlun heilbrigðisyfirvalda í málefnum fólks með heilabilun og er í raun það 
eina sem framkvæmt hefur verið af verkefnum sem þar er getið. Það voru Alzheimersamtökin sem 
stóðu að því að opna Seigluna með ómetanlegri aðstoð frá Oddfellowreglunni á Íslandi.

Í Seiglunni er veitt þjónusta sem getið er um í áætlun heilbrigðisyfirvalda í málefnum fólks með 
heilabilun og er í raun það eina sem framkvæmt hefur verið af þeirri áætlun.

Starfsemin hefur farið mjög vel af stað og hefur sýnt sig hversu brýn þörfin er fyrir þjónustuna. Í dag 
eru að jafnaði um 30 manns innskráðir í Seigluna svo ljóst er að Alzheimersamtökin ein geta ekki staðið 
undir þeim rekstri.

Þörfin fyrir þjónustuna er gríðarleg og það væri mikið áfall ef rof verður á henni. Þjónustan hefur ekki 
verið til staðar áður og er ekki veitt annars staðar.

Því hvetjum við stjórnvöld til að sýna áfram sömu framsýni og þau gerðu þegar framlaginu var komið 
á. Alzheimersamtökin hafa metið sem svo að fjárþörf reksturs Seiglunnar sé að lágmarki 85 m.kr 
árlega, þrátt fyrir aðstoð sjálfboðaliða. Við sýnum mikið aðhald í rekstrinum og leggjum t.d. á 
skjólstæðingana að koma sér sjálfir til og frá okkur og taka með sér nesti.

Óskum við virðingarfyllst eftir að gert verði ráð fyrir okkur í fjárlagafrumvarpi ársins 2023.
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