
1. Hugarafl.
ReykjavÍk 16.nóvember 2022

Beiðni til fjárlaganefndar.

Hugarafl sendir hér með hjálparbeiðni til fjárlaganefndar. Samtökin eru uggandi um framtíð sína og 
þá að starfsemin sem innt er af hendi hjá Hugarafli sé í hættu. Þannig er að samningar við 
Vinnumarkaðs-og félagsmálaráðuneyti á að endurnýjast núna um áramótin. Samtökin vinna hörðum 
höndum að því að ná til ráðherra en það hefur ekki tekist.
Skýringin sem gefin er sú að gerð hefur verið úttekt (sem var gerð að beiðni okkar en hefur dregist á 
langinn) á vegum Gæða og eftirlitsnefndar Velferðamála. Endanleg niðstaða hefur ekki enn fengist. 
Ráðherra hefur ekki séð sér fært að hitta okkur vegna þessa. Drög að niðustöðum úttektarinnar sýna 
að aðferðarfræði og framkvæmd gæðaeftirlitsins er vægast sagt gagnrýniverð. Það virðist því miður 
vera svo að könnunin sé ekki hlutlaus og hafa samtökin gert mjög alvarlegar athugasemdir við drög 
að niðurstöðum. Sigrún Ólafsdóttir prófessor í félgagsfræði sem hefur mikla reynsla af aðferðafræði í 
félagsvísndlegum rannsóknum var samtökunum innan handar og fann hún ýmsa vankanta við 
vinnubrögð úttektarinar.
Staðan er óviðunandi og tíminn er naumur. Þannig er að í nóvember 2018 var gerður samningur á 
milli Hugarafls og þáverandi félagsmálaráðherra Ásmund Einar Daðason sem síðan var endurnýjaður 
fyrir tveimur árum. Lögð var m.a. áhersla á starfsendurhæfingu, ungmenni, aðstandendur og opið 
úrræði fyrir alla landsmenn sem vinnur á jafningjagrundvelli með áherslu á bata og valdeflingu. 
Starfsemin hefur vaxið gríðarlega, notendahópurinn stækkar, sérstaklega eftir að 
samkomutakmörkunum lauk.
Umfang og dagskrá er sífellt að verða metnaðarfyllri. Eftirspurn eftir þjónustu samtakana er mikil 
og hefur mikla þýðingu í bataferli og endurhæfingu fjölda manns. Félagsmenn eru núna tæplega 400 
og tæplega
300 manns eru nú í virkri þjónustu hjá hjá samtökunum.
Í september 2022 fengu samtökin Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands til að gera notendakönnun á 
Hugarafli. Kannað var álit félagsmanna á starfseminni og árangri starfsins. Skemmst er frá því að 
segja að könnunin kom mjög vel út. Um 90% félagsmanna lýstu ánægju sinni með samtökin. Í úttekti 
HÍ kemur fram gríðarlegur árangur af starfi Hugarafls og félagsmenn lýsa bata og bættri líðan.
Tæplega 3% voru óánægð. Þetta eru gleðileg tíðindi og styrkja okkar tilfinningu fyrir árangri starfs 
okkar. Eðlilega ætti könnun sem þessi að gefa okkur byr í seglin og við óskum eftir að nefndarmenn 
gefi þessari könnun gaum. Sjá meðfylgjandi skjöl.
Ef ekkert verður að gert og málefni Hugarafls halda áfram að velkjast um í kerfinu þá er mikil hætta á 
að samtökin geti ekki sinnt áfram starfsemi sinni eftir áramót. Það er þannig slíkur fjöldi félagsmanna 
kallar á að samtökin þurfa að vera í húsnæði sem kostar sitt. Samtökin þurfa einnig töluverðan fjölda 
stöðugilda sem nú eru 6,2 sem þó engan veginn nóg í samræmi við aðsókn. Við sendum því nefndinni 
neyðarkall.
Við þurfum upphæð samingsins sem gerður var árið 2018 uppreiknaðan með tilliti til verðlagþróunar 
(65.000.000) strax í byrjun janúar. Ef ekkert verður að gert þá mun fjöldi einstaklinga missa 
mikilvæga þjónustu, endurhæfingu og stuðning sem það hefur ekki vísan aðgang að annarstaðar.
Við biðjum því fjárlaganefnd að hlutast til um að samningar verðir kláraðir og mikilvægt starf 
Hugarafls tryggt.
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Ekki er hægt að lesa fjárhæð út úr þessu, en neysluverðsvístalan hefur hækkað um 20,5% frá 
árlokum 2018. Það er þá 13,3 m.kr. Við skulum giska á að fjárbeiðnin sé 13,3 m.kr. tilfærsla.


