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Tillaga um nýja starfsemi fyrir stuðningsþjónustu í ljósi nýrra laga um þjónustu við fatlað fólk með 
langvarandi stuðningsþarfir og breytinga á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga  
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EKG/lss 
Á fundi borgarstjórnar þann 2. október 2018, var svohljóðandi tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, 
Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna samþykkt:  
 
Borgarstjórn samþykkir að fela velferðarsviði að hefja undirbúning að nýrri starfsemi sem haldi utan um 
alla stuðningsþjónustu á vegum sviðsins og taki til þeirrar auknu þjónustuþarfar sem leiðir af lögum  um 
breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 37/2018 með síðari breytingum og lögum um 
þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018. Ennfremur verði skoðað hvort 
stuðningsþjónusta á grundvelli barnaverndarlaga nr. 80/2002 eigi að tilheyra nýrri starfsemi. Tillögur að 
útfærslu ásamt kostnaðarmati verði lagðar fyrir velferðarráð og borgarráð eigi síðar en 1. desember 
næstkomandi.  
 
Greinargerð fylgdi tillögunni.  
 
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram svohljóðandi bókun:  
 
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna lögfestingu á notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA). 
Mikilvægt er að lögfesting NPA veiti einstaklingum sem sækja um þjónustuna sjálfstætt líf eins og tilgangur 
þjónustunnar segir til um. Leggja þarf sérstaka áherslu á að fjármagn sem fer í NPA fari beint í þjónustu 
við einstaklinga og kostnaði við yfirbyggingu sé haldið í algjöru lágmarki. Enn fremur leggja borgarfulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins mikla áherslu á að fullt notendasamráð verði haft við alla hlutaðeigandi aðila við 
áframhaldandi innleiðingu NPA og þróun þjónustunnar.  
 
Borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands lagði fram svohljóðandi bókun:  
 
Sósíalistaflokkurinn fagnar nýjum lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 37/2018 með síðari 
breytingum og lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018. Þar er skýrt 
kveðið á um samráð við hagsmunaaðila. Í tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri 
grænna um að fela velferðarsviði að hefja undirbúning að nýrri starfsemi fyrir stuðningsþjónustu í ljósi 
ofangreindra laga kemur ekki nægilega skýrt fram að hve miklu leyti samráð verði haft við notendur. 
Sósíalistaflokkurinn leggur gríðarlega mikla áherslu á að koma valdinu til fólksins, að þeir einstaklingar 
sem upplifi þjónustuna komi til með að móta hana. Því er gríðarlega mikilvægt að sá hópur fólks sem 
kemur til með að móta starfsemi varðandi stuðningsþjónustu á vegum velferðarsviðs innihaldi meirihluta 
fólks sem komi til með að nota þjónustuna. Hagsmuna þeirra er best gætt ef þeir aðilar koma sjálfir að 
borðinu þar sem ákvarðanir eru teknar um mál sem varða þau.  
 
Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram svohljóðandi bókun:  
 
Þessi tillaga meirihlutans lítur vel út á blaði en væri án efa ekki lögð fram hér nema vegna tilkomu nýrra 
laga um NPA sem við öll fögnum. Flokkur fólksins vill minna á þann kalda veruleika sem ríkir í borginni 
sem er langvarandi, rótgróin mannekla í flest þjónustustörf sem borgarmeirihlutinn hefur ekki getað eða 
viljað taka á. Það lofar ekki góðu að þrátt fyrir að ýmislegt hafi verið reynt til að laða að starfsmenn að 
þeirra sögn, þá hefur það ekki tekist. Það er langur biðlisti eftir stuðningsþjónustu sem annarri heima- og 
aðhlynningarþjónustu í Reykjavík. Eins og margoft hefur verið bent á eru laun fyrir þessi störf 
skammarlega lág og útilokað fyrir fólk að lifa af þeim. Sum þessara starfa eru álagsstörf og ætti 
sérstaklega að vera horft til þess þegar verið er að ákvarða launin. Hvernig á þessa metnaðarfulla tillaga 
að verða útfærð án starfsfólks til að sinna henni? Setjum okkur sem snöggvast í spor notenda 



þjónustunnar sem e.t.v. þurfa að lifa í þeirri óvissu hvern dag eða viku að starfsmaður verði kannski ekki 
tiltækur til að veita þjónustuna.  
 
Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna lögðu fram svohljóðandi bókun:  
 
Þann 1. október tóku gildi breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og ný lög um þjónustu við 
fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem meðal annars lögfesta notendastýrða persónulega aðstoð 
(NPA) sem þjónustuform og ber innleiðingu að vera lokið fyrir árið 2022. Lögin eiga að tryggja jafnræði til 
samfélagsþátttöku og sjálfstæðs lífs þar sem það er orðað að virðing skuli borin fyrir mannlegri reisn, 
sjálfræði og sjálfstæði sem ber með sér miklar kröfur til stuðningsþjónustu sveitarfélaga og ljóst hefur verið 
í nokkurn tíma að við þurfum að skoða þá þjónustu og bæta. Í upphafi árs var gert stöðumat á þeirri 
stuðningsþjónustu sem veitt er á velferðarsviði. Markmiðið með því var að veita faglega, trausta og örugga 
þjónustu. Í ljósi þess er lagt til að stuðningsþjónusta á velferðarsviði verði samræmd og veitt á einum stað. 
Í greinargerð sem fylgir tillögunni er kveðið á um náið samráð við hagsmunasamtök notenda, starfsfólk og 
aðra hagsmunaaðila við mótun tillagnanna. 
 
   
 
 
 


