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Forsagan

Markmið stefnunnar er að fatlað fólk fái þjónustu á heimili sínu í 
samræmi við þarfir sínar og óskir.



Aðgerðaáætlun

• Samhliða stefnu í þjónustu við fatlað fólk var sett 
fram aðgerðaáætlun um stefnuna.

„Sveigjanleiki“ 

Ólíkar þarfir notenda hafa í för með sér að laga þarf þjónustukerfið að 
mismunandi aðstæðum fólks. Raða má saman mismunandi 

þjónustuleiðum sem henta ólíkum notendum. Þannig er komið til móts 
við þjónustuþarfir hvers og eins með það að markmiði að byggja upp 
þjónustu sem virkar. Skoða þarf möguleika á auknum sveigjanleika í 

þjónustutilboðum við upphaf fullorðinsára fatlaðra barna í 
sólarhringsþjónustuþörf.

Skoðaðir verði möguleikar á auknum sveigjanleika í þjónustutilboðum 
við upphaf fullorðinsára fatlaðra barna sem hafa þörf fyrir þjónustu 

allan sólarhringinn.



Aðgerðaáætlun frh.

• Liðurinn var settur inn í 
aðgerðaáætlun 2014 og inn í nýja 
aðgerðaáætlun 2016.

• Gert var ráð fyrir að liðurinn yrði 
virkjaður á árunum 2017–2020.



Tillaga

• Tillaga um að tilraunaverkefnið yrði 
sett á fót var samþykkt í velferðar- og 
borgarráði í febrúar.

• Tillagan hljóðaði upp á að heimila allt 
að sex ungmennum að taka þátt í 
verkefninu og setja allt að 200 m.kr. á 
ári í það.



Verkefnið

• Tilraunaverkefni til þriggja ára.

• Til að létta álagi af fjölskyldu 
umönnunarþungra einstaklinga án 
þess að þau þurfi að flytja af heimili 
sínu.

• Að geta boðið ungmennum að búa 
heima hjá foreldrum aðeins fram í 
fullorðinsár.



Skilyrði fyrir þátttöku

• Fatlaðir Reykvíkingar.

• 17–22 ára.

• Búsettir í foreldrahúsum.

• Á biðlista eftir húsnæðisúrræði.

• Metin/n til hámarksþjónustu.

• Reglur búnar til um verkefnið.



Verkefnið auglýst

• Frétt sett inn á vef Reykjavíkurborgar 
20. febrúar.

• Auglýst í Morgunblaðinu, 
Fréttablaðinu og á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar 1. mars.

• Frumkvæðisskylda 
þjónustumiðstöðva virkjuð.



Vinnuhópurinn

• Vinnuhópur settur af stað til að velja 
inn í verkefnið.

– Fara yfir umsóknir á grundvelli reglna.

– Meta umsóknir og forgangsraða.



Fjöldi umsókna



Góðu fréttirnar…

• Öllum þremur umsækjendum var 
boðin þátttaka.

• Allir þáðu þátttöku.

• Verkefnið er líklegt til að létta 
verulega álagi af fjölskyldum 
umsækjenda.



Þjónustan

• Greiðslur svipaðar og við 
beingreiðslusamninga, en með rýmri 
tímafjölda.

• Notandi (forráðamaður) er atvinnuveitandi.



Þjónustan frh.

• Þjónusta sem fellur ekki niður:

– Hæfing, dagvist o.þ.h.

– Ferðaþjónusta.

– Heimahjúkrun.

• Önnur þjónusta fellur niður:

– Frekari liðveisla.

– Félagsleg liðveisla.

– Heimaþjónusta.

– Skammtímavistun.

• Val um að halda stuðningsfjölskyldu.



Úttekt

• Tilraunaverkefni og því viljum við læra 
af því.

• Deild gæða og rannsókna mun gera 
úttekt á verkefninu við upphaf og 
enda.



Hvað getum við lært?

• Hvers vegna ekki fleiri sem sóttu um?

– Of þröng skilyrði?

– Starfsmannamál?

– Ekki áhugi á að stjórna þjónustunni?


