
Tillaga til þingsályktunar 
um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 

2017-2021.

Vorráðstefna Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins 

11. maí 2017.

Sigríður Jónsdóttir

Sérfræðingur velferðarráðuneyti



1. júní 2017

2

Tillaga til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í 
málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-2021.

» Tillagan byggir á vinnu starfshóps sem skipaður var árið 2015 og 

hafði það hlutverk að móta nýja stefnu og framkvæmdaáætlun í 

málefnum fatlaðs fólks. 

» Til grundvallar starfi hópsins var fyrirliggjandi stefna og 

framkvæmdaáætlun sem samþykkt var á Alþingi þann 11. júní 2012 

og hafði verið framlengd þar til ný stefna og framkvæmdaáætlun tekur 

gildi. 

» Unnið hefur verið stöðumat á grundvelli framkvæmdaáætlunarinnar 

2012–2014 þar sem könnuð var staða verkefna hjá ábyrgðaraðilum.

» Sú stefna og framkvæmdaáætlun sem hér er kynnt byggir á samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem var undirritaður 

hérlendis 2007 og hefur nú verið fullgildur.



Tillaga til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í 
málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-2021.

» Félags- og húsnæðismálaráðherra skipaði starfshóp til að vinna 

tillögu til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í 

málefnum fatlaðs fólks sen tók til starfa haustið 2015.

Í hópnum áttu sæti:

Samband íslenskra sveitarfélaga, Tryggvi Þórhallsson. 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, Berglind Magnúsdóttir.  

Þroskahjálp, Bryndís Snæbjörnsdóttir. 

Öryrkjabandalag Íslands, Halldór Sævar Guðbergsson.

Velferðarráðuneyti, formaður án tilnefningar, Sigríður 

Jónsdóttir, verkefnisstjóri, Rósa Guðrún Bergþórsdóttir.
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Tillaga til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í 
málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-2021.

» Í velferðarráðuneytinu hefur einnig verið unnið að mismunarlöggjöf 

með það að markmiði að uppfylla kröfur 5. gr. samningsins um 

jafnrétti og bann við mismunun og 27. gr. hans um aðgengi að 

vinnumarkaði. Markmið mismunarlöggjafar eru þar að auki að 

innleiða tilskipanir Evrópusambandsins um jafna meðferð manna án 

tillits til kynþáttar eða þjóðernis og tilskipunar um jafna með ferð á 

vinnumarkaði.

» Einnig eru nú lögð fram á Alþingi frumvörp til laga um þjónustu við 

fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir og frumvarp til laga um 

breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga.
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Tillaga til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í 
málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-2021

» Við vinnslu þingsályktunartillögunnar var haft víðtækt samráð við 

fatlað fólk og samtök þess, sveitarfélög, þjónustuaðila, atvinnulíf, 

stofnanir , sérfræðinga á málsviðinu og ráðuneyti. 

» Stefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks tekur mið af 

grunngildum eins og einu samfélagi fyrir alla, jöfnun tækifærum og 

lífskjörum, algildri hönnun sem gagnast öllum og að fatlað fólk skuli 

vera við stjórnvölinn í eigin lífi.

» Leitast var við að byggja vinnu við mótun nýrrar stefnu og 

framkvæmdaáætlunar á gagnreyndri þekkingu. Sett er fram 

framtíðarsýn, markmið og skilgreindar aðgerðir með ábyrgðaraðila, 

samstarfsaðilum, tímaáætlun, kostnaði og mælanlegu markmiði. 
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´
Málasvið og undirmarkmið.

» Aðgengi.

▪ Að fatlað fólk hafi aðgengi að samfélaginu til jafns við aðra.

» Atvinna.

▪ Að auka atvinnuþátttöku fatlaðs fólks.

» Heilsa

▪ Að efla almennt heilbrigði fatlaðs fólks.

» Ímynd og fræðsla

▪ Að stuðla að jákvæðu viðhorfi til málefna fatlaðs fólks.

» Menntun

▪ Að fatlað fólk hafi sömu tækifæri til menntunar og aðrir.

» Sjálfstætt líf

▪ Að fatlað fólk njóti mannréttinda til jafns við aðra, þ.m.t. réttinn til 

sjálfstæðs lífs.

» Þróun þjónustu

▪ Að þjónusta við fatlað fólk, börn og fullorðna, stuðli að sjálfstæði og 

þátttöku til jafns við aðra.
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Málasviðið Aðgengi. 
Að fatlað fólk hafi aðgengi að samfélaginu til jafns við aðra.

» Aðgengi nær yfir aðgerðir sem miða að því að fatlað fólk hafi aðgengi að 

samfélaginu til jafns við aðra sem skal m.a. gert með því að bæta aðgengi 

fatlaðs fólks að manngerðu umhverfi og að fatlað fólk hafi aðgang að 

upplýsingum um réttindi og þjónustu á því formi að allir geti skilið og 

tileinkað sér þær.
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Málasviðið Aðgengi: 
Að fatlað fólk hafi aðgengi að samfélaginu til jafns við aðra.

» A.1. Algild hönnun verði leiðarljós við alla skipulagningu manngerðs 

umhverfis. 

▪ Markmið: Aukin þekking á samfélagslegu gildi algildrar hönnunar.

» A.2. Algild hönnun verði innleidd við breytingar á þegar byggður húsnæði. 

▪ Markmið: Að bæta aðgengi að húsnæði í þegar byggðum hverfum.

» A.3. Áætlanir um úrbætur á aðgengi og aðgengisfulltrúar.

▪ Markmið: Að aðgengi í víðum skilningi hindri ekki samfélagsþátttöku fatlaðs 

fólks.

» A.4. Aðgengilegar upplýsingar um réttindi, þjónustu og annað efni.

▪ Markmið: Að fatlað fólk geti nálgast upplýsingar um rétt sinn og þjónustu

» A.5. Starfsstöð fyrir auðlesinn texta

▪ Markmið: Að auka framboð auðlesins texta m.a. fyrir fólk með þroskahömlun og 

aðra sem geta nýtt hann.

» A.6. Auknir möguleikar fatlaðs fólks til að nýta almenningssamgöngur. 

▪ Markmið: Að leið fatlaðs fólks verði greiðari milli staða dagsdaglega.

» A.7. Tölulegar upplýsingar um aðgengiskröfur

▪ Markmið: Að alltaf sé hugað að aðgengi fyrir alla við skipulagningu nýs 

húsnæðis og íbúðabyggða.
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Málasviðið Atvinna. 
Að auka atvinnuþátttöku fatlaðs fólks

» Atvinna nær yfir aðgerðir sem hafa að aðalmarkmiði að auka 

atvinnuþátttöku fatlaðs fólks, en atvinnuþátttaka fatlaðs fólks dregur 

úr samfélagslegri einangrun, stuðlar að virkni, eykur skilning á fötlun, 

minnkar fordóma, styður sjálfstæði og sjálfræði fatlaðs fólks og 

dregur úr fátækt.
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Málasviðið Atvinna. 
Að auka atvinnuþátttöku fatlaðs fólks

» B.1. Ráðgjöf og fræðsla til atvinnurekenda um starfsfólk með fötlun.

▪ Markmið: Að fjölga atvinnutækifærum fatlaðs fólks

» B.2. Byggð verði brú milli framhaldsskóla/háskóla og atvinnulífs.

▪ Markmið: Að efla starfs- og námsráðgjöf við fötluð ungmenni að loknu 

námi og fjölga atvinnutækifærum þeirra

»

» B.3 Betri atvinnumöguleikar fatlaðs fólks

▪ Markmið: Fatlað fólk eigi greiðari leið á vinnumarkað með auknum 

einstaklingsmiðuðum úrræðum á borð við Atvinnu með stuðningi (AMS).

» B.4. Aðgangur fatlaðs fólks að hjálpartækjum og tæknibúnaði til að 

stunda vinnu.

▪ Markmið: Að auðvelda atvinnuþátttöku fatlaðs fólks.
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Málasviðið Heilsa.
Að efla almennt heilbrigði fatlaðs fólks

» Heilsa snýst um að efla almennt heilbrigði fatlaðs fólk, en mikilvægt 

er að fatlað fólk, börn og fullorðnir, hafi gott aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu sem er í stakk búin til að veita einstaklingum 

með sérhæfðar þarfir vegna fötlunar þjónustu óháð fötlun.
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Málasviðið Heilsa.
Að efla almennt heilbrigði fatlaðs fólks

» C.1. Aukin hvatning til hreyfingar og holls mataræðis 

▪ Markmið: Að efla heilbrigði fatlaðs fólks

» C.2. Innleiðing áætlunar sem unnin var á grundvelli aðgerðar í 

framkvæmdaáætlunar í málefnum fatlaðs fólks 2012-2014 um að efla 

heilsugæslu til að mæta þörfum fatlaðs fólks.

▪ Markmið: Að bæta aðgang fatlaðs fólks að heilsugæsluþjónustu með 

jafnræði að leiðarljósi. 

» C.3. Fjölgun geðheilsuteyma.

▪ Markmið: Að bæta geðheilsu fatlaðs fólks. 

» C.4. Geðsvið sjúkrahúsa veiti sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu fyrir 

fatlaða einstaklinga með flókna og samsetta greiningu.

▪ Markmið: Að fatlað fólk hafi aðgang að sérhæfðri 

geðheilbrigðisþjónustu

» C.5. Að komið verði á sérhæfðu meðferðarúrræði fyrir fatlað fólk með 

fíknivanda. 

▪ Markmið: Fatlað fólk með fíknivanda eigi völ á sérhæfðum 

meðferðarúrræðum

» .
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Málasviðið Ímynd og fræðsla. 
Að stuðla að jákvæðum viðhorfum til málefna fatlaðs fólks

» Ímynd og fræðsla lýtur að mikilvægi viðhorfa til fatlaðs fólks í 

samfélaginu, en auka þarf þekkingu og skilning almennings á 

málefnum tengdum fötlun og stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu. 

Mikilvægt er að fatlaðir og samtök þeirra taki þátt í áætlanagerð um 

breytta ímynd og fræðslu.
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Málasviðið Ímynd og fræðsla. 
Að stuðla að jákvæðum viðhorfum til málefna fatlaðs fólks

» D.1. Vakin verði athygli á fjölbreytilegu lífi fatlaðs fólks.

▪ Markmið: Að auka skilning og þekkingu á lífi og aðstæðum fatlaðs fólks.

» D.2. Fræðsla um hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks fyrir kjörna fulltrúa 

sveitarfélaga.

▪ Markmið: Aukinn skilningur og þekking stjórnmálamanna á málefnum fatlaðs 

fólks

» D.3. Fræðsluefni og kynningaráætlanir fyrir heilbrigðisstarfsfólk. 

▪ Markmið: Aukin þekking heilbrigðisstarfsfólks á fötlun

» D.4. Aukin þekking lögreglu, ákæruvalds og dómskerfis við rannsókn og 

meðferð ofbeldisbrota.

▪ Markmið: Að fatlað fólk njóti verndar réttarkerfisins til jafns við aðra

» D.5. Aukin þekking og skilningur heilbrigðisstarfsfólks á þörfum fatlaðs fólks.

▪ Markmið: Að áhersla sé lögð á málefni fatlaðs fólks í námi heilbrigðisstétta

» D.6. Kynning á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

▪ Markmið: Að vekja almenning til meðvitundar um mannréttindi.
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Málasviðið Menntun. 
Að fatlað fólk hafi sömu tækifæri til menntunar og aðrir

» Menntun lýtur að því að fatlað fólk hafi sama rétt til menntunar og 

aðrir. Byggja þarf upp fjölbreyttara nám sem hentar fötluðu fólki svo 

má ekki missa sjónar á mikilvægi þess að nám sem þegar er til 

staðar sé aðgengilegt fötluðu fólki með því að ryðja 

aðgengishindrunum úr vegi.
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Málasviðið Menntun. 
Að fatlað fólk hafi sömu tækifæri til menntunar og aðrir

» E.1. Aukin samþætting og betri undirbúningur við flutning milli 

skólastiga. 

▪ Markmið: Að bæta möguleika til náms

» E.2. Aukin fjölbreytni í námsframboði á starfsbrautum 

framhaldsskólanna.  

▪ Markmið: Að fatlað fólk eigi val um nám á framhaldsskólastigi

» E.3. Aukin fjölbreytni í diplómanámi á háskólastigi fyrir fatlað 

fólk

▪ Markmið: Að fatlað fólk eigi val um nám á háskólastigi.

» E.4. Námsstyrkir fyrir fatlað fólk vegna endur- og símenntunar.

▪ Markmið: Að auka möguleika fatlaðs fólks til að stunda nám á 

fullorðinsaldri.
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Málasviðið Sjálfstætt líf. 
Að fatlað fólk njóti mannréttinda til jafns við aðra, þ.m.t. réttinn til sjálfstæðs 
lífs.

» Sjálfstætt líf byggir á því að fatlað fólk njóti mannréttinda og lífskjara 

til jafns við aðra. Fatlað fólk skal eiga þess kost að nýta 

borgaralegan rétt sinn, geta valið hvernig lífi þess er háttað og hafa 

fullan aðgang að menningu, tómstundum og afþreyingu. Áhersla 

verður lögð á að eyða hindrunum sem mæta einstaklingum í 

daglegu lífi, en mikilvægt er að fatlað fólk komi að stefnumótun og 

ákvörðunum í eigin málum.
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Málasviðið Sjálfstætt líf. 
Að fatlað fólk njóti mannréttinda til jafns við aðra, þ.m.t. réttinn til 
sjálfstæðs lífs.

» F.1. Heildræn þjónusta við fatlað fólk með mikla stuðningsþarfir þar sem 

málstjóri tryggi öryggi og samfellu.

▪ Markmið: Að málstjóri tryggi samfellda, örugga og sveigjanlega þjónusta með 

einstaklingsbundinni þjónustuáætlun. 

» F.2. Heildræn þjónusta við fötluð börn með miklar  stuðningsþarfir og 

fjölskyldur þeirra með aðstoð málstjóra.

▪ Markmið: Að fötluð börn með miklar stuðningsþarfir og fjölskyldur þeirra fái 

heildstæða þjónustu. 

» F.3. Fatlað fólk njóti sjálfstæðs lífs á orlofstímum. 

▪ Markmið: Að fatlað fólk með mikla og sértæka stuðningsþörf eigi völ á 

orlofstilboðum til jafns við aðra.

» F.4. Opinber húsnæðisstuðningur vegna breytinga á heimilum fatlaðs fólks

▪ Markmið: Að styðja fólk fjárhagslega til að gera breytingar á heimili sínu sem eru 

nauðsynlegar vegna fötlunar.

» F5. Húsnæðisþörfum fatlaðs fólks verði mætt með fjölbreyttum íbúðarkostum. 

▪ Markmið: Að fötluðu fólki standi til boða öruggt íbúðarhúsnæði í samræmi við 

þarfir sínar.

» F.6. Notendaráð starfi á öllum þjónustusvæðum 

▪ Markmið: Að auka áhrif fatlaðs fólks á skipulag og framkvæmd þjónustu og 

önnur hagsmunamál í sínu sveitarfélagi

1. júní 2017

18



Málasviðið Þróun þjónustu. 
Að þjónusta við fatlað fólk, börn og fullorðna, stuðli að sjálfstæði þess og 
þátttöku til jafns við aðra.

» Þróun þjónustu lýtur að því að þjónusta og stuðningur við fatlað fólk 

stuðli að jafnræði, sjálfræði og stuðningi til jafns við aðra. Þjónustan 

skal miða að því að auka sjálfstæði og lífsgæði og veitt í samráði við 

hinn fatlaða og fjölskyldu hans eða aðstandendur eftir aðstæðum.
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Málasviðið Þróun þjónustu. 
Að þjónusta við fatlað fólk, börn og fullorðna, stuðli að sjálfstæði þess og 
þátttöku til jafns við aðra.

» G.1. Breytt verklag vegna tilvísana frá skólaþjónustuskóla til Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins, Barna- og unglingageðdeildar Landspítala (BUGL) og 

Þroska- og hegðunarstöðvar.

▪ Markmið: Að börn sem grunur leikur á að séu fötluð og fötluð börn fái í leik- og 

grunnskóla snemmtæka, markvissa og viðeigandi þjónustu.  

» G.2. Sett verði viðmið um biðtíma eftir greiningu hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins.

▪ Markmið: Að skilgreina hámarksbið eftir greiningu 

» G.3. Þjónusta við fötluð börn með sértækar þarfir verði veitt í nærumhverfi þeirra.

▪ Markmið: Að styrkja grunnþjónustu í héraði.

» G.4 Leik- og grunnskólar á landsvísu fái í auknum mæli aðgang að miðlægri 

þekkingu og ráðgjöf, m.a. með starfsemi svonefndra ráðgjafarleikskóla og -

grunnskóla.

» Markmið: Að þjónusta  við fötluð börn í leik- og grunnskóla sé góð og markviss.

» G.5. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sinni þjónustu við aldurshópinn 18–24 ára. 

▪ Markmið: Að þjónusta við ungt fatlað fólk verði bætt.

» G.6. Fötluð börn og ungmenni eigi kost á sértækri frístundaþjónustu.

▪ Markmið: Að tryggja samfellda þjónustu yfir daginn og rjúfa félagslega einangrun 

fatlaðra barna.

» G.7. Bætt þjónusta við fatlað fólk með aðstoð  hjálpartækja og tæknitengdra lausna.

▪ Markmið: Að lífsgæði fatlaðs fólks aukist og fjármunir nýtist betur.
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Eftirfylgni, framkvæmd og endurmat.

» Framkvæmdaáætlunin myndi ramma utan um stöðumat og frekari 

áætlanagerð í málaflokknum og þjóni mikilvægu hlutverki í samvinnu 

ríkis og sveitarfélaga um framkvæmd og endurmat í þjónustu við 

fatlað fólk á Íslandi. Tryggt verði að fatlað fólk, samtök þess og 

aðildarfélög komi ávallt að stefnumörkun og ákvörðunum er varða 

málefni þess. 

» Heildarumsjón með eftirfylgni og framkvæmd stefnu verði í höndum 

ráðherraskipaðs starfshóps í málefnum fatlaðs fólks skipuðum 

fulltrúum velferðarráðuneytisins, innanríkisráðuneytisins, Sambands 

íslenskra sveitarfélaga, Landssamtakanna Þroskahjálpar og 

Öryrkjabandalags Íslands.

» Velferðarráðuneytið hafi umsjón með tilteknum aðgerðum en önnur 

ráðuneyti, stofnanir, Samband íslenskra sveitarfélaga, sveitarfélög 

og eftir atvikum aðrir aðilar beri ábyrgð á öðrum einstökum 

aðgerðum.
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Tillaga til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í 
málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-2021.

» Mikilvægt að vel sé stutt við rannsóknir og faglegt starf.  

▪ Flutningur þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga. 

• Júlí 2011 – Kortlagning á stöðu þjónustunnar fyrir flutning

• Ágúst 2014 – Mat á yfirfærslu.

» Frá yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk hefur farið fram gagnaöflun um 

þjónustuna að undirlagi velferðarráðuneytisins í samvinnu við Hagstofu 

Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélögin. Upplýsingar á 

vef Hagstofu Íslands. 

» Áhersla á eflingu rannsókna. Rannsóknir gerðar á grundvelli 

þingsályktunartillögu um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2012-

2014:

▪ Ofbeldi gegn fötluðum konum og aðgengi þeirra að stuðningsúrræðum. 

2015.

▪ Umönnunarþátttaka aðstandenda fatlaðs fólks. 2016.

▪ Fötlun og heilsa. 2017.

1. júní 2017
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