
 

Lög
um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra,

með síðari breytingum.

________

1. gr.
1. gr. laganna orðast svo:
Markmið þessara laga er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra

þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi.
Við framkvæmd laga þessara skal tekið mið af þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem ís-

lensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatl-
aðs fólks. Þá skulu stjórnvöld tryggja heildarsamtökum fatlaðs fólks og aðildarfélögum þeirra
áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir er varða málefni fatlaðs fólks.

2. gr.
1. málsl. 2. gr. laganna orðast svo: Einstaklingur á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þess-

um sé hann með andlega eða líkamlega fötlun og þarfnist sérstakrar þjónustu og stuðnings
af þeim sökum.

3. gr.
3. gr. laganna orðast svo:
Velferðarráðherra fer með yfirstjórn málefna fatlaðs fólks samkvæmt lögum þessum. Ráð-

herra ber ábyrgð á opinberri stefnumótun í málaflokknum sem skal gerð í samvinnu við Sam-
band íslenskra sveitarfélaga. Samráð skal haft við heildarsamtök fatlaðs fólks og aðildarfélög
þeirra.

Enn fremur hefur ráðherra eftirlit með framkvæmd laganna, þar á meðal að þjónusta, starf-
semi og rekstur sveitarfélaga og annarra aðila samkvæmt lögum þessum sé í samræmi við
markmið laganna, reglugerða og reglna settra samkvæmt þeim og að réttindi fatlaðs fólks séu
virt. Markmið eftirlitsins er jafnframt að safna og miðla upplýsingum til að tryggja sambæri-
lega þjónustu við fatlaða einstaklinga í ljósi ólíkra þarfa. Ráðherra skal gera tillögur til
sveitarfélaga um úrbætur á þjónustu þar sem þess er þörf og stuðla að samræmingu hennar.
Enn fremur skal ráðherra hafa umsjón með gerð þjónustu- og gæðaviðmiða í samvinnu við
Samband íslenskra sveitarfélaga og að höfðu samráði við heildarsamtök fatlaðs fólks.

Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari reglur um eftirlit skv. 2. mgr. í samráði við
Samband íslenskra sveitarfélaga, þar á meðal um framkvæmd eftirlitsins og upplýsinga-
skyldu sveitarfélaga.
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4. gr.
4. gr. laganna orðast svo:
Sveitarfélög bera ábyrgð á skipulagi og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk, þar með talið

gæðum þjónustunnar, sem og kostnaði vegna hennar samkvæmt lögum þessum nema annað
sé tekið fram eða leiði af öðrum lögum. Enn fremur skulu sveitarfélögin hafa innra eftirlit
með framkvæmd þjónustunnar, þar á meðal með framkvæmd samninga sem sveitarfélögin
gera við rekstrar- eða þjónustuaðila um framkvæmd þjónustunnar, sbr. 6. gr. b.

Landinu skal skipt í þjónustusvæði þannig að á hverju þjónustusvæði séu að lágmarki
8.000 íbúar. Fámennari sveitarfélög skulu hafa samvinnu við önnur sveitarfélög um skipulag
og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk skv. 1. mgr. og bera þau þá sameiginlega ábyrgð á
skipulagi og framkvæmd þjónustunnar sem og kostnaði vegna hennar nema annað sé tekið
fram eða leiði af öðrum lögum. Sveitarfélögum er hafa samvinnu um skipulag og framkvæmd
þjónustu við fatlað fólk á einu þjónustusvæði er heimilt að fela einu þeirra skipulag og fram-
kvæmd þjónustunnar og tekur það þá ákvarðanir um þjónustuna fyrir hönd annarra sveitar-
félaga á svæðinu. Jafnframt er þeim heimilt að fela skipulag og framkvæmd þjónustunnar
sérstökum lögaðila sem þau eiga aðild að, svo sem byggðasamlagi.

Ráðherra er heimilt að veita undanþágu frá íbúafjölda skv. 2. mgr. á grundvelli landfræði-
legra aðstæðna, enda hafi viðkomandi sveitarfélag eða sveitarfélög sýnt fram á getu til að
veita þjónustu í samræmi við ákvæði laga þessara.

Náist ekki samkomulag milli sveitarfélaga um að mynda þjónustusvæði skv. 2. mgr. getur
ráðherra, að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, tekið ákvarðanir um stærð
eða mörk þjónustusvæða og eru þær ákvarðanir bindandi fyrir hlutaðeigandi sveitarfélög.

5. gr.
Á eftir 4. gr. laganna kemur ný grein, 4. gr. a, svohljóðandi:
Meðferð persónuupplýsinga, sem unnið er með við framkvæmd laga þessara, skal sam-

rýmast lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Þess skal gætt að aðgangur
að upplýsingunum sé ekki umfram það sem nauðsyn krefur, sem og að öryggi þeirra sé
tryggt.

6. gr.
5. gr. laganna orðast svo:
Fatlaður einstaklingur á rétt á þjónustu þar sem hann kýs að búa. Sveitarfélag þar sem

fatlaður einstaklingur á lögheimili tekur ákvarðanir um þjónustu við hann samkvæmt lögum
þessum nema annað sé tekið fram eða leiði af öðrum lögum. Sveitarfélag sem hefur
samvinnu við önnur sveitarfélög um myndun þjónustusvæðis getur falið öðru sveitarfélagi
eða sérstökum lögaðila að taka ákvarðanir um þjónustu við fatlaðan einstakling fyrir sína
hönd.

Umsóknir um þjónustu á grundvelli laganna, þar á meðal um þjónustu á stofnunum skv.
1.–3. tölul. 2. mgr. 9. gr. og um húsnæðisúrræði skv. 1. mgr. 10. gr., skulu sendar viðkom-
andi sveitarfélagi, sbr. 1. mgr., eða þeim lögaðila sem annast framkvæmd þjónustunnar á
hlutaðeigandi þjónustusvæði þegar það á við. Umsókn er gild þegar fatlaður einstaklingur,
forsjármaður hans eða lögráðamaður stendur að henni.

Sveitarfélög skulu starfrækja teymi fagfólks sem metur heildstætt þörf fatlaðs einstaklings
fyrir þjónustu og hvernig koma megi til móts við óskir hans. Teymin skulu hafa samráð við
einstaklinginn við matið og skal það byggt á viðurkenndum matsaðferðum. Þegar óskir hans
lúta að þjónustu sem rekin er af öðrum en sveitarfélögum þarf að koma til samþykkis
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rekstraraðila áður en ákvarðanir eru teknar um að hlutaðeigandi þjónusta sé veitt honum. Enn
fremur skal hafa samráð við fatlaðan einstakling og væntanlegt sambýlisfólk hans, ef við á,
áður en tekin er ákvörðun um þjónustu á grundvelli 10. gr.

Sveitarfélögum er heimilt að fela teymi fagfólks skv. 3. mgr. að annast mat á umönn-
unarþörf fatlaðra barna vegna umönnunargreiðslna samkvæmt lögum um félagslega aðstoð.

7. gr.
Á eftir 5. gr. laganna kemur ný grein, 5. gr. a, svohljóðandi:
Fötluðum einstaklingi er heimilt að kæra stjórnvaldsákvarðanir um þjónustu sem teknar

eru á grundvelli laga þessara til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála, sbr.
XVII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála fjallar um málsmeðferð, rétt til þjónustu
og hvort þjónustan er í samræmi við lög þessi, reglugerðir eða reglur hlutaðeigandi sveitar-
félags sem settar eru á grundvelli laganna.

Kærufrestur er þrír mánuðir frá því að tilkynning barst um ákvörðunina. Kæra telst fram
komin innan kærufrests ef bréf sem hefur hana að geyma hefur borist úrskurðarnefndinni eða
verið afhent póstþjónustu áður en fresturinn er liðinn.

Stjórnsýslukæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar.
Um málsmeðferð fer skv. XVII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og stjórnsýslu-

lögum.

8. gr.
6. gr. laganna orðast svo:
Skipulag sérhvers þjónustusvæðis skal koma fram í sérstöku stofnskjali þar sem fram

kemur m.a. hvaða sveitarfélag eða sveitarfélög standa að þjónustu við fatlað fólk á svæðinu,
hvernig skipulagi á samvinnu sveitarfélaganna skuli háttað, svo sem hvert sveitarfélaganna
annast skipulag og framkvæmd þjónustunnar eða hvort sérstökum lögaðila, svo sem byggða-
samlagi, hafi verið falið að annast skipulag og framkvæmd þjónustunnar fyrir hönd sveitar-
félaganna, gerð og inntak samninga og upplýsingar um þá rekstrar- eða þjónustuaðila sem
samið hefur verið við um framkvæmd þjónustu á svæðinu. Einnig skal í stofnskjalinu koma
fram hvernig innra eftirliti sveitarfélaga, þar á meðal með framkvæmd samninga skv. 6. gr.
b, skuli háttað.

Sveitarfélög sem hafa samvinnu við önnur sveitarfélög um að mynda eitt þjónustusvæði,
sbr. 2. mgr. 4. gr., skulu jafnframt gera með sér samstarfssamning um skipulag, framkvæmd
og fjármögnun þjónustu við fatlað fólk innan þjónustusvæðisins. Samningurinn öðlast ekki
gildi fyrr en hann hefur fengið staðfestingu hlutaðeigandi sveitarstjórna sem standa að þjón-
ustusvæðinu. Í samningnum skal koma fram að sveitarfélögin beri sameiginlega ábyrgð á
framkvæmd og fjármögnun þjónustunnar, þar á meðal gæðum hennar, og skal samningurinn
kveða nánar á um form og skipulag þjónustunnar. Jafnframt skal koma fram hvernig stjórn-
sýslu málefna fatlaðs fólks innan sveitarfélaganna skuli háttað, þar á meðal skal samn-
ingurinn fjalla um, þegar það á við, samkomulag sveitarfélaganna um hvert sveitarfélaganna
annast skipulag og framkvæmd þjónustunnar eða hvort sérstakur lögaðili annast þjónustuna
fyrir hönd þeirra.

Sveitarfélög skulu senda velferðarráðuneyti afrit af stofnskjali og upplýsa ráðuneytið um
þær breytingar sem kunna síðar að verða gerðar á stofnskjalinu.
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9. gr.
Á eftir 6. gr. laganna koma tvær nýjar greinar, 6. gr. a og 6. gr. b, svohljóðandi:

a. (6. gr. a.)
Sveitarfélagi eða sveitarfélögum sem standa saman að þjónustusvæði er heimilt að veita

starfsleyfi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum til handa félagasamtökum, sjálfseignarstofn-
unum eða öðrum einkaaðilum sem vilja hefja eða taka við rekstri þjónustustofnunar skv. 9.
gr. eða húsnæðisúrræðis skv. 1. mgr. 10. gr. á þjónustusvæði þeirra.

Hafi leyfisveitandi skv. 1. mgr. falið einu sveitarfélagi eða sérstökum lögaðila, svo sem
byggðasamlagi, að skipuleggja og veita þjónustu við fatlað fólk er honum heimilt að fela
þeim leyfisveitinguna skv. 1. mgr.

Leyfisveitanda er heimilt að afturkalla starfsleyfi sem veitt hefur verið skv. 1. mgr. þegar
rekstrar- eða þjónustuaðilinn hefur ekki sinnt kröfum um úrbætur innan tiltekinna tímamarka
eða rekstrinum er verulega ábótavant að mati leyfisveitanda. Um afturköllun gilda ákvæði
stjórnsýslulaga og meginreglur stjórnsýsluréttarins.

Ráðherra skal setja nánari reglur í reglugerð um skilyrði fyrir starfsleyfi skv. 1. mgr. í
samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga.

b. (6. gr. b.)
Þegar sveitarfélag eða sveitarfélög sem standa saman að þjónustusvæði veita starfsleyfi

skv. 6. gr. a skal gerður samningur við þjónustu- eða rekstraraðilann þar sem mælt er ítarlega
fyrir um skyldur beggja aðila og hvernig eftirliti skuli háttað. Enn fremur skal tekið fram í
samningnum að stjórnsýslulög, sem og meginreglur stjórnsýsluréttar, gildi um þá stjórnsýslu
sem þjónustu- eða rekstraraðili tekur að sér að annast á grundvelli samningsins.

Þjónustu- og rekstraraðili sem starfar á grundvelli samnings sem gerður hefur verið skv.
1. mgr. skal árlega skila viðsemjanda sínum ásamt velferðarráðuneyti og Ríkisendurskoðun
ársreikningi undirrituðum af löggiltum endurskoðanda ásamt skýrslu um starfsemi liðins árs.

10. gr.
7. gr. laganna orðast svo:
Fatlað fólk skal eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Ávallt skal leitast

við að veita fötluðu fólki þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði menntunar og heil-
brigðis- og félagsþjónustu. Reynist þjónustuþörf fatlaðs einstaklings meiri en svo að henni
verði fullnægt innan almennrar þjónustu skal hann fá þjónustu samkvæmt lögum þessum.

11. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. laganna:

a. 1. málsl. orðast svo: Veita skal fötluðu fólki þjónustu sem miðar að því að gera því kleift
að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra.

b. Í stað orðanna „fatlaðra“ í 3. málsl. kemur: fatlaðs fólks.
c. 1. málsl. 1. tölul. orðast svo: Þarfir fyrir þjónustu á heimilum sínum sem felst í því að

treysta möguleika þess til sjálfstæðs heimilishalds. 
d. 1. málsl. 2. tölul. orðast svo: Þarfir til hæfingar, endurhæfingar og atvinnu sem m.a.

felast í því að það geti séð sér farborða og tekið virkan þátt í samfélaginu. 
e. Orðið „fatlaðra“ í 1. málsl. 3. tölul. fellur brott.
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12. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. laganna:

a. 1. mgr. orðast svo: 
Starfrækja skal þjónustustofnanir fyrir fatlað fólk í því skyni að koma til móts við

sértækar þarfir þess svo að það geti lifað sjálfstæðu lífi.
b. Í stað orðsins „fatlaðra“ í 2. tölul. 2. mgr. kemur: fyrir fatlað fólk.
c. 4. tölul. 2. mgr. fellur brott.
d. 3. og 4. mgr. orðast svo:

Sveitarfélagi eða sveitarfélögum sem starfa saman á þjónustusvæði er heimilt að
bæta við þjónustustofnunum, sameina þær eða fella niður starfsemi þeirra.

Félagasamtök, sjálfseignarstofnun eða annar einkaaðili sem vill hefja eða taka við
rekstri þjónustustofnunar skal afla leyfis skv. 6. gr. a frá hlutaðeigandi sveitarfélagi eða
sveitarfélögum sem standa saman að því þjónustusvæði þar sem stofnunin er staðsett.

13. gr.
10. gr. laganna orðast svo:
Fatlað fólk skal eiga kost á félagslegri þjónustu sem gerir því kleift að búa á eigin heimili

og húsnæðisúrræðum í samræmi við þarfir þess og óskir eftir því sem kostur er.
Sveitarfélag eða sveitarfélög sem standa saman að þjónustusvæði skulu tryggja að fram-

boð á húsnæðisúrræðum skv. 1. mgr. sé til staðar jafnframt því að veita þjónustu skv. 1. mgr.
Félagasamtök, sjálfseignarstofnun eða annar einkaaðili sem vill starfrækja húsnæðisúrræði

eða þjónustu skv. 1. mgr. skal afla leyfis skv. 6. gr. a frá hlutaðeigandi sveitarfélagi eða
sveitarfélögum er standa saman að því þjónustusvæði þar sem húsnæðisúrræðið er staðsett.

Húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk samkvæmt lögum þessum skulu vera í íbúðarbyggð, sbr.
skipulagslög. Jafnframt skulu húsnæðisúrræðin staðsett nærri almennri og opinberri þjónustu
sé þess nokkur kostur.

Sveitarfélag gerir húsaleigusamning við fatlaðan einstakling sem býr í húsnæðisúrræði í
samræmi við ákvæði húsaleigulaga og innheimtir húsaleigu á grundvelli þess samnings.

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um húsnæðisúrræði samkvæmt
ákvæði þessu í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, þar á meðal hvernig ákveða
skuli fjárhæð húsaleigu í húsnæðisúrræðum og breytingar á þeirri fjárhæð, um rekstur heim-
ilissjóða og greiðslur til þeirra og nánar um skipulag húsnæðisúrræða.

14. gr.
11. gr. laganna fellur brott.

15. gr.
VII. kafli laganna, Framkvæmd þjónustunnar, og VIII. kafli, Greiningar- og ráð-

gjafarstöð ríkisins, falla brott.

16. gr.
Í stað orðanna „eða á sérhæfðum deildum, sbr. lög um leikskóla, nr. 48/1991“ í 19. gr. lag-

anna kemur: sbr. lög um leikskóla.

17. gr.
20. gr. laganna fellur brott.
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18. gr.
Í stað 3. málsl. 21. gr. laganna koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Ráðherra er heimilt

að gefa út leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélögin um framkvæmd þjónustunnar á grundvelli
ákvæðis þessa. Sveitarstjórnum er jafnframt heimilt að setja reglur um þjónustuna á grund-
velli ákvæðisins og leiðbeinandi reglna ráðherra.

19. gr.
Í stað orðsins „fötluðum“ í 2. málsl. 22. gr. laganna og 2. málsl. 23. gr. laganna kemur:

fötluðum einstaklingum.

20. gr.
Fyrirsögn IX. kafla laganna verður: Málefni fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra.

21. gr.
Í stað orðsins „fötluðum“ í 1. málsl. 24. gr. laganna kemur: fötluðu fólki.

22. gr.
Síðari málsliður 25. gr. laganna fellur brott.

23. gr.
1. og 2. málsl. 26. gr. laganna orðast svo: Fatlað fólk skal njóta félagslegrar hæfingar og

endurhæfingar í þeim tilgangi að draga úr áhrifum fötlunar og auka hæfni þess til starfa og
þátttöku í daglegu lífi. Starfrækja skal sérstakar hæfingar- og endurhæfingarstöðvar, svo og
dagvistarstofnanir fyrir fatlað fólk sem geta veitt þroskaþjálfun, iðjuþjálfun og/eða starfs-
þjálfun.

24. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 27. gr. laganna:

a. Í stað orðsins „fötluðum“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: fötluðu fólki.
b. Í stað 2. og 3. mgr. kemur ein ný málsgrein, svohljóðandi:

Ráðherra er heimilt að gefa út leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélögin um framkvæmd
þjónustunnar á grundvelli ákvæðis þessa. Sveitarstjórnum er jafnframt heimilt að setja
sér nánari reglur um þjónustuna á grundvelli ákvæðisins og leiðbeinandi reglna ráðherra,
svo sem skilyrði sem uppfylla þarf til að njóta aðstoðarinnar og viðmiðunarreglur um
fjárhæð styrkja.

25. gr.
28. gr. laganna orðast svo:
Vinnumálastofnun annast framkvæmd vinnumarkaðsaðgerða fyrir fatlað fólk samkvæmt

lögum um vinnumarkaðsaðgerðir og greiðist kostnaður vegna vinnumarkaðsaðgerða úr ríkis-
sjóði.

26. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 29. gr. laganna:

a. Í stað orðsins „fötluðum“ í 1. málsl. 1. mgr. og 1. málsl. 2. mgr. kemur: fötluðu fólki.
b. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Kostnaður vegna sérstakrar liðveislu á vinnustað greiðist úr ríkissjóði.
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27. gr.
30. gr. laganna orðast svo:
Á hverju starfssvæði skal fötluðu fólki standa til boða vernduð vinna á almennum vinnu-

markaði. Vernduð vinna getur falist í störfum sem skipulögð eru með tilliti til fötlunar.
Heimilt skal jafnframt að starfrækja verndaða vinnustaði fyrir fatlað fólk. Verndaðir
vinnustaðir skulu annars vegar veita fötluðu fólki launaða starfsþjálfun svo að það geti
starfað á frjálsum vinnumarkaði. Hins vegar skulu þeir veita fötluðu fólki launuð föst störf.

Kostnaður vegna verndaðrar vinnu skv. 1. mgr. greiðist úr ríkissjóði.

28. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 31. gr. laganna:

a. Í stað orðsins „Félagsmálaráðuneytið“ kemur: Vinnumálastofnun.
b. Í stað orðanna „samtök fatlaðra“ kemur: heildarsamtök fatlaðs fólks.
c. Í stað orðanna „stöðu fatlaðra“ kemur: stöðu fatlaðs fólks.

29. gr.
32. gr. laganna orðast svo:
Fatlað fólk skal eiga forgang að atvinnu hjá ríki og sveitarfélagi ef hæfni þess til starfsins

er meiri eða jöfn hæfni annarra sem um starfið sækja.

30. gr.
XIII. kafli laganna, Húsnæðismál, fellur brott.

31. gr.
34. gr. laganna orðast svo:
Sveitarfélög skulu sinna ferlimálum fatlaðs fólks með skipulögðum hætti, m.a. með gerð

áætlana um endurbætur á aðgengi opinberra bygginga og þjónustustofnana í samræmi við
ákvæði mannvirkjalaga og skipulagslaga sem og reglugerða settra á grundvelli þeirra.

32. gr.
35. gr. laganna orðast svo:
Sveitarfélög skulu gefa fötluðu fólki kost á ferðaþjónustu. Markmið ferðaþjónustu fatlaðs

fólks er að gera þeim sem ekki geta nýtt sér almenningsfarartæki vegna fötlunar kleift að
stunda atvinnu og nám og njóta tómstunda.

Jafnframt skal fatlað fólk eiga rétt á ferðaþjónustu á vegum sveitarfélaga vegna aksturs
á þjónustustofnanir skv. 1.–3. tölul. 2. mgr. 9. gr. og vegna annarrar sértækrar þjónustu sem
því er veitt sérstaklega.

Ráðherra er heimilt að gefa út leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélögin um rekstur ferða-
þjónustu fyrir fatlað fólk á grundvelli ákvæðis þessa. Sveitarstjórnum er jafnframt heimilt
að setja reglur um þjónustuna á grundvelli ákvæðisins og leiðbeinandi reglna ráðherra. Þá
er sveitarfélögum heimilt að innheimta gjald fyrir ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk samkvæmt
gjaldskrá sem sveitarstjórnir skulu setja og skal gjaldið þá taka mið af gjaldi fyrir almenn-
ingssamgöngur á viðkomandi svæði.
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33. gr.
36. gr. laganna orðast svo:
Starfsmenn, sem sinna þjónustu við fatlað fólk og starfa á stofnunum fyrir fatlað fólk,

skulu standa vörð um hagsmuni þess og gæta þess að réttindi þess séu virt.

34. gr.
37. gr. laganna orðast svo:
Í því skyni að treysta réttindi fatlaðra einstaklinga skal ráðherra skipa þeim trúnaðarmenn

að fengnum tillögum heildarsamtaka fatlaðs fólks. Skilyrði er að trúnaðarmenn hafi þekkingu
og reynslu af málefnum fatlaðs fólks.

Trúnaðarmaður fylgist með högum fatlaðs fólks og skulu forstöðumenn viðkomandi heim-
ila, þegar við á, veita honum nauðsynlegar upplýsingar þar að lútandi. Sé um að ræða skráðar
upplýsingar um persónuleg atriði eða upplýsingar um einkafjármuni fatlaðs einstaklings skal
leitað eftir samþykki hans.

Telji fatlaður einstaklingur að réttur hans sé fyrir borð borinn getur hann tilkynnt það trún-
aðarmanni sem veitir honum nauðsynlegan stuðning og kannar málið tafarlaust. Að lokinni
könnun aðstoðar trúnaðarmaður fatlaðan einstakling við að kæra málið til úrskurðarnefndar
félagsþjónustu og húsnæðismála þegar það á við, sbr. 5. gr. a, og metur, í samráði við
einstaklinginn, hvort hann tilkynnir um málið til velferðarráðuneytis.

Telji aðstandendur fatlaðs fólks, hagsmunasamtök fatlaðs fólks eða aðrir sem láta sig hag
fatlaðs fólks varða að réttur fatlaðra einstaklinga sé ekki virtur skal tilkynna það trúnaðar-
manni sem kannar málið tafarlaust. Að lokinni könnun aðstoðar trúnaðarmaður fatlaðan
einstakling við að kæra málið til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála þegar það
á við, sbr. 5. gr. a, og metur hvort hann tilkynnir um málið til velferðarráðuneytis.

Trúnaðarmaður veitir fötluðum einstaklingi stuðning við meðferð málsins sé þess óskað.
Kostnaður vegna trúnaðarmanna fatlaðs fólks greiðist úr ríkissjóði.
Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur í reglugerð um trúnaðarmenn fatlaðs fólks, svo

sem um fjölda þeirra.

35. gr.
Fyrirsögn XV. kafla laganna verður: Réttindagæsla.

36. gr.
XVI. kafli laganna, Framkvæmdasjóður fatlaðra, fellur brott.

37. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 41. gr. laganna:

a. Greinin orðast svo:
Sveitarfélög skulu fjármagna þjónustu við fatlað fólk og annan rekstrarkostnað sam-

kvæmt lögum þessum að því leyti sem annað er ekki tekið fram eða leiðir af öðrum lög-
um. Jafnframt skulu sveitarfélög standa að uppbyggingu á þjónustustofnunum fyrir fatl-
að fólk með framlögum til stofnkostnaðar eftir því sem nauðsyn krefur.

Sveitarfélög skulu árlega gera fjárhagsáætlanir um útgjöld til málefna fatlaðs fólks
í samræmi við þá þjónustu sem þeim ber að veita á grundvelli þessara laga.

Velferðarráðuneyti er heimilt að óska eftir því að sveitarfélög sendi ráðuneytinu fjár-
hagsáætlanir sínar skv. 2. mgr.

b. Fyrirsögn á undan greininni fellur brott.
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38. gr.
42. gr. laganna orðast svo:
Tekjur, sem falla til vegna atvinnustarfsemi þjónustu- eða rekstraraðila sem nýtur fram-

laga frá sveitarfélögum eða úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, vegna framkvæmdar á þjónustu
á grundvelli laga þessara skulu renna til greiðslu rekstrarkostnaðar starfseminnar. Opinber
fjárframlög skulu taka mið af þessum tekjum og er umræddum aðilum skylt að veita allar þær
bókhaldsupplýsingar sem þörf er á til þess að staðreyna megi tekjur og rekstrarkostnað.

39. gr.
43. gr. laganna orðast svo:
Óheimilt er að ráða í störf hjá sveitarfélögum, þ.m.t. byggðasamlögum, ríki eða einkaaðil-

um sem unnin eru í þágu þjónustu við fatlað fólk, hvort sem þjónustan er veitt á heimili fatl-
aðs einstaklings, á öðrum heimilum eða stofnunum, þá sem hafa hlotið refsidóma vegna brota
á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, með síðari breytingum. Hafi
umsækjandi verið dæmdur til refsingar fyrir brot á öðrum ákvæðum almennra hegningarlaga
skal meta áhrif þess á hæfni viðkomandi til að gegna því starfi sem um ræðir, m.a. að teknu
tilliti til eðlis starfsins og alvarleika brotsins.

Stjórnendur hjá sveitarfélögum, ríki eða einkaaðilum sem fara með þjónustu við fatlað
fólk eiga rétt til upplýsinga úr sakaskrá um það hvort tiltekinn umsækjandi um starf á þeirra
vegum hefur hlotið dóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga eða
annarra ákvæða sömu laga að fengnu samþykki hans.

40. gr.
44.–53. gr. laganna ásamt fyrirsögn á undan 45. gr. falla brott.

41. gr.
55. gr. laganna orðast svo:
Ráðherra er heimilt að gefa út leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélögin um framkvæmd

þjónustu á grundvelli laga þessara. Sveitarstjórnum er jafnframt heimilt að setja reglur um
þjónustuna á grundvelli laga þessara og leiðbeinandi reglna ráðherra. Reglur sveitarstjórna
skulu birtar í B-deild Stjórnartíðinda.

42. gr.
Ákvæði til bráðabirgða IV í lögunum orðast svo:
Sérstöku samstarfsverkefni ríkis, sveitarfélaga og heildarsamtaka fatlaðs fólks skal komið

á um innleiðingu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. Markmið verkefnisins er að þróa
leiðir til að taka upp notendastýrða persónulega aðstoð við fatlað fólk með markvissum og
árangursríkum hætti. Miða skal við að þjónustan verði skipulögð á forsendum notandans og
undir verkstjórn hans um leið og hún verði sem heildstæðust milli ólíkra þjónustukerfa.

Ráðherra skal skipa sjö manna verkefnisstjórn til að leiða samstarfsverkefnið um innleið-
ingu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. Landssamtökin Þroskahjálp og Öryrkjabanda-
lagið skulu tilnefna sinn fulltrúann hvor og Samband íslenskra sveitarfélaga þrjá. Ráðherra
skipar tvo fulltrúa án tilnefningar og skal annar þeirra vera formaður. Varamenn í verkefnis-
stjórn skulu vera jafnmargir aðalmönnum og skipaðir með sama hætti.

Hlutverk verkefnisstjórnar er að móta ramma um fyrirkomulag notendastýrðrar persónu-
legrar aðstoðar við fatlað fólk. Í því skyni munu sveitarfélög í samráði við verkefnisstjórnina
leitast við að bjóða fötluðu fólki notendastýrða persónulega þjónustu til reynslu í tiltekinn
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tíma. Við mat á því hverjum eða hvaða hópi fatlaðs fólks skuli boðin slík þjónusta skal gæta
jafnræðis.

Sveitarfélögum er heimilt að verðmeta einstaka þjónustuþætti í gjaldskrá. Sveitarfélög
skulu síðan gera notendasamninga um notendastýrða persónulega aðstoð við hvern notanda
eða aðila sem kemur fram fyrir hönd hans þar sem fram kemur hvaða þjónustu hlutaðeigandi
þarf á að halda í daglegu lífi og verðmat þjónustunnar. Sveitarfélögum er heimilt að ráðstafa
þeim fjármunum sem svara til kostnaðar vegna þjónustu hvers notanda sem veitt er á grund-
velli notendasamnings um notendastýrða persónulega þjónustu til notandans með þeim hætti
sem ákveðið er í notendasamningnum.

Faglegt og fjárhagslegt mat á samstarfsverkefninu skal fara fram fyrir árslok 2014 en þá
skal verkefninu formlega vera lokið. Enn fremur skal ráðherra eigi síðar en í árslok 2014
leggja fram frumvarp til laga þar sem lagt verður til að lögfest verði að persónuleg notenda-
stýrð aðstoð verði eitt meginform þjónustu við fatlað fólk og skal efni frumvarpsins m.a. taka
mið af reynslu af framkvæmd samstarfsverkefnisins.

43. gr.
Við lögin bætast tíu ný ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

a. (V.)
Þrátt fyrir 3. mgr. 29. gr. og 2. mgr. 30. gr. skal kostnaður sem til fellur vegna sérstakrar

liðveislu á vinnustað og verndaðrar vinnu á árinu 2011 skiptast milli ríkis og sveitarfélaga
í samræmi við samkomulag þeirra á milli eins og fram kemur í 1. gr. samnings þeirra um
yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga.

b. (VI.)
Velferðarráðherra skal skipa átta manna samráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks. Fjármála-

ráðherra, innanríkisráðherra, Landssamtökin Þroskahjálp og Öryrkjabandalag Íslands skulu
tilnefna einn fulltrúa hver og Samband íslenskra sveitarfélaga skal tilnefna þrjá fulltrúa. Ráð-
herra skipar einn án tilnefningar og skal hann vera formaður samráðsnefndarinnar. Skipun
samráðsnefndarinnar skal gilda til 31. desember 2014.

Samráðsnefndin skal vera velferðarráðherra og sveitarfélögum til ráðgjafar um málefni
fatlaðs fólks, hafa umsjón með framkvæmd á yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk, gera tillögur
um breytingar á tilhögun yfirfærslunnar eftir því sem ástæða er til, stýra endurmati yfirfærsl-
unnar og fjalla um vafamál og álitaefni sem upp kunna að koma. Ráðherra er heimilt að fela
nefndinni frekari verkefni í tengslum við yfirfærslu þjónustunnar.

Sérdeild Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga skal greiða kostnað vegna starfa samráðsnefndar-
innar.

c. (VII.)
Framkvæmdasjóður fatlaðra skal lagður niður 1. janúar 2011 en frá þeim tíma tekur fast-

eignasjóður innan Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, sbr. lög nr. 4/1995, um tekjustofna sveitar-
félaga, með síðari breytingum, við réttindum og skyldum sjóðsins í tengslum við fasteignir
sem nýttar eru í þágu þjónustu við fatlað fólk við yfirfærsluna. Enn fremur er stjórnarnefnd
um málefni fatlaðra lögð niður frá sama tíma.
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d. (VIII.)
Svæðisskrifstofur um málefni fatlaðra er hafa starfað á grundvelli 12. gr. laga nr. 59/1992

skulu lagðar niður 1. janúar 2011. Öll störf í yfirstjórn, umsýslu og ráðgjöf svæðisskrifstof-
anna eru lögð niður frá sama tíma. Um réttindi starfsmanna svæðisskrifstofanna gilda lög nr.
70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

e. (IX.)
Frá 1. janúar 2011 flytjast öll störf á þjónustustofnunum eða í tengslum við búsetuúrræði

sem ríkið rekur á grundvelli 9. og 10. gr. laga nr. 59/1992 frá ríki til hlutaðeigandi sveitar-
félaga sem taka við rekstri stofnana eða búsetuúrræða við tilfærslu þjónustunnar frá ríki til
sveitarfélaga. Um réttindi og skyldur starfsmanna til starfa hjá hlutaðeigandi sveitarfélögum
fer eftir ákvæðum sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998, með síðari breytingum, samþykktum
sveitarfélaga og laga nr. 72/2002, um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum,
eins og á við hverju sinni.

f. (X.)
Svæðisráð skv. 6. gr. laga nr. 59/1992 skulu lögð niður 1. janúar 2011.

g. (XI.)
Ráðherra skal leggja fram á Alþingi frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk

eigi síðar en 1. mars 2011 þar sem m.a. eru lögð til ákvæði um réttindagæslumenn fyrir fatlað
fólk, persónulega talsmenn og nauðsynlegar aðgerðir til að draga úr nauðung við fatlað fólk.

h. (XII.)
Lög þessi skal endurskoða í heild sinni fyrir árslok 2014, m.a. með hliðsjón af endur-

skoðun laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, og að höfðu samráði við Samband
íslenskra sveitarfélaga og heildarsamtök fatlaðs fólks. Við þá endurskoðun skal taka mið af
meginreglum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hafi það ekki þegar
verið gert.

i. (XIII.)
Ráðherra skal eigi síðar en 1. október 2011 leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar

um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks. Þar skal setja fram stefnu í málefnum fatl-
aðs fólk, skýra forgangsröðun verkefna, markvissa aðgerðaáætlun og skilgreinda árangurs-
mælikvarða. Tímasettar verði m.a. aðgerðir vegna lögfestingar samnings Sameinuðu þjóð-
anna um réttindi fatlaðs fólks, aðgengismála, biðlista eftir þjónustu, atvinnumála fatlaðs fólks
og samræmds mats á þjónustu.

j. (XIV.)
Persónuupplýsingar, sem svæðisskrifstofur um málefni fatlaðra hafa unnið vegna þjónustu

við fatlaða einstaklinga, skal flytja til þeirra aðila sem taka við þjónustunni samkvæmt lögum
þessum. Upplýsingum, sem ekki eru lengur nauðsynlegar vegna þjónustu við fatlaða einstak-
linga, skal hins vegar skilað til Þjóðskjalasafns í samræmi við lög um safnið. Við flutning
persónuupplýsinga skal öryggis gætt og girt fyrir aðgang óviðkomandi að þeim eða að þær
glatist eða breytist.
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44. gr.
Heiti laganna verður: Lög um málefni fatlaðs fólks.

45. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2011.
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella meginmál þeirra inn í lög um málefni fatlaðra,

nr. 59/1992, með síðari breytingum, og gefa þau út svo breytt með samfelldri greinatölu og
kaflanúmerum.

46. gr.
Breytingar á öðrum lögum.

Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á öðrum lögum:
1. Í stað orðanna „fjögurra vikna“ í 2. málsl. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 40/1991, um félags-

þjónustu sveitarfélaga, kemur: þriggja mánaða.
2. Í stað orðanna „fjögurra vikna“ í 2. málsl. 1. mgr. 42. gr. laga nr. 44/1998, um húsnæðis-

mál, kemur: þriggja mánaða.

_____________

Samþykkt á Alþingi 17. desember 2010.
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